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فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی منتخب /دوره آموزش ابتدایی

مقدمه
این فهرســتگان ،حاوی گزیدهای از منابع آموزشــی و تربیتی مناســب اســت که در سال گذشــته در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی مورد
بررسی قرار گرفته است .چنانکه دیده میشود ،بخش قابل توجهی از این منابع ،شامل منابع مکتوب و به عبارت دیگر کتابهای آموزشی
و تربیتی اســت .فهرســت کامل کتابهای آموزشــی مناسب سال ،همانند گذشته در کتابنامههای رشد دستهبندی و عرضه شده است که
نسخههای الکترونیکی این کتابنامهها به صورت رایگان در وبگاه سامانکتاب قابل دستیابی و مطالعه است .برای دیدن این کتابنامهها
و منابع بیشتر ،به وبگاه سامانکتاب ( )http://samanketab.roshdmag.irمراجعه کنید.
چرا فهرستگان؟
از ســال  ،1395بــه یــاری خــدا امــكان انتشــار فهرســتگان رشــد (كــه شــامل گزیــدهای از منابع آموزشــی و تربیتی مناســب اســت) بــه تعداد
آموزشگاههای كشور میسر شده و در اختیار همه مدارس كشور قرار گرفته است .انتظار میرود با این فهرست گزیده ،یافتن منابع آموزشی
مورد نیاز بهویژه برای معلمان آسانتر از پیششده باشد و امیدواریم پیامدهای مثبت آن در آینده نزدیك آشكار شود .در این فهرستگان،
خوشبختانه منابع آموزشی و تربیتی مكتوب و غیرمكتوب در یك جا و در كنار هم به مدارس معرفی شدهاند.
آیا کتاب درسی کافی نیست؟
برخی اســتفاده از منابع آموزشــی تکمیلی را با وجود کتابهای درســی ،مفید نمیدانند .این تصور نادرســت اســت .این کار یک دلیل ســاده

دارد؛ چون کتاب درســی معموال ً برای ســطح متوســط دانشآموزان نوشــته میشــود و در یک کالس درس همواره دانشآموزانی هســتند که
باالتــر از ســطح متوســط یــا بــه دالیلی پایینتر از آن قرار دارند .طبیعی اســت کــه گروه دوم نیاز به تمرین و تکــرار بیشتری دارند؛ در حالی
کــه فرونشــاندن تشــنگی و عالقــه گــروه اول با معرفی منابعی باالتر از ســطح کالس میســر اســت و ایــن وظیفه یک معلم کاردان اســت که
شاگردانش را شناسایی و به هر یک منابع مناسب او را معرفی کند .منابع آموزشی و کمکدرسی ،کم و بیش ،در همة کشورهای دنیا مورد
استفاده قرار میگیرند!

نکته مهم دیگر این است که استفاده از منابع گوناگون و متنوع و خصوصا ً قالبهایی مانند فیلم ،انیمیشن ،نرمافزار و مجله به جای متن

صرف ،میتواند کیفیت یادگیری را افزایش دهد.
ِ

البته "جایگزین کردن کتابهای کمکدرســی به جای کتاب درســی" قطعا ً کاری نادرســت اســت و از آن ناپسندتر" ،اجباری" کردن استفاده از
منابع آموزشــی و تربیتی و تحمیل هزینههای اضافی به خانوادههاســت .هیچگاه و در هیچ شــرایطی نباید اصل اختیاری بودن اســتفاده از
منابع آموزشی نادیده گرفته شود.
مرجعی مطمئن برای معلم
بــا توجــه بــه تنــوع و فراوانــی منابــع از ســویی و مشــغلههای زیاد مربیــان ،وجود این فهرســتگان ،کــه در آن منابع آموزشــی و تربیتی جدید
بررســی و مناســبترین آنها معرفی شــده ،حقیقتا ً غنیمتی بزرگ اســت .بیش از  200تن از معلمان با تجربه و مؤلفان و برنامهریزان آشنا
با برنامههای آموزشــی این منابع را از نظر گذراندهاند و با توجه به جمیع جهات ،آنها را از بین بیش از  5000منبع ،برای دانشآموزان یا
همکاران خود مناسب تشخیص دادهاند .طبیعی است که یک معلم هر قدر هم عالقهمند باشد ،منابع بسیار کمتری را میتواند بررسی و
با هم مقایسه کند .البته انتخاب نهایی از بین همین منابع معرفی شده نیز بر عهده معلم و شورای معلمان مدرسه است.

منابع آموزشی مناسب را از کجا تهیه کنیم؟

آشنایی با منابع بیشتر

در معرفی هر یک از محصوالت نام ناشر یا سازنده محصول آموزشی آورده
شــده اســت .برای تهیه منابع میتوان با مراجعه به انتهای فهرســتگان ،با

فهرستگان منابع آموزشی و تربیتی

ناشر یا تولید کنندگان آنها تماس گرفت.

سالیانه منتشر میشود؛ اما منابع آموزشی و

تربیتی در طول سال نیز به طور پیوسته ارزیابی و

درباره این فهرستگان

معرفی میشود.

در فهرســتگانی کــه پیشــرو داریــد تعــداد  188عنــوان کتــاب آموزشــی و
تربیتی معرفی شــده اســت .کتابهای معرفی شــده در سال  1399یا یک

برای دیدن منابع بیشتر و به روز به این نشانیها
مراجعه فرمایید:

ســال قبــل از آن منتشــر شــده انــد و از بیــن  909کتــاب مناســب گزیده
شــده انــد .همچنیــن از کتابهای معرفی شــده  16عنوان کمک آموزشــی و
 27عنوان تربیتی (داســتانی و شعر) است.

وبگاه سامان كتاب:
http://samanketab.roshdmag.ir

شیوه تنظیم اطالعات
منابــع معرفــی شــده در ایــن فهرســتگان ،بر اســاس موضوع و بــه ترتیب
حــروف الفبــا صــورت گرفته اســت .در معرفــی منابع ،چکیــدهای از محتوا

سامانة کنترل کیفیت منابع مکتوب:
http://samanketab.roshd.ir

یــا اطالعاتــی دربــاره آنها داده شــده اســت .در پایان هر فهرســتگان نیز
نمایههایی تنظیم شده است که یافتن منبع مورد نیاز را برای خوانندگان
آســان میکنند .شــمارههایی که در این بخش آورده شــده است ،ناظر بر شماره ردیف منابع در فهرستگان است.
راهنمای استفاده از فهرستگان
در این راهنما اطالعات مربوط به یک کتاب به صورت نمونه نشان داده شده است .این اطالعات به ما میگوید که کتاب چه محتوایی دارد
و برای کدام گروه از مخاطبان مناسب است.

.2

گراهام ،باب

سارا خسرونژاد

دانشآموز

تهران :میچکا.1399 .

دوم تا ششم

دکمه های نقره ای

---

 32ص.

رحلی

ادبیات ملل ،داستان کودک،
آموزش ابتدایی

جودی در اتاقش نشســته بود و اردکی را نقاشــی میکرد .اردکی با چکمههای چرمی .درســت زمانیکه جودی میخواســت آخرین دکمه نقرهای چکمه اردک را بکشد،
چند لحظه درنگ کرد .در این چند لحظه اتفاقات زیادی در جاهای مختلف افتاد؛ «جاناتان» ،برادر جودی ،برای برداشتن اولین قدمهایش تالش میکرد ،مادر جودی
با ســوت حلبیاش در حال نواختن آهنگی ایرلندی بود ،در خانه همســایه« ،آلیس» ،خردهچوبها را بیرون میانداخت ،در خیابان ،ســربازی از مادرش خداحافظی
میکرد و. ...

تربیت بدنی
 .1حاجــیزاده ،عبــاس /ابراهیمی دولتآبادی ،رضــا /مختاری ،فریده /باقری ،ســارا /منعمی ،فرحناز/
تقوی معاضد ،فاطمه /عباسزاده ،معصومه .راهنمای آموزشــی مدرســه پویا .تهران :مؤسسه فرهنگی
منادی تربیت102 .1399 .ص .وزیری .شابک.9786003903395 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :بازیهای آموزشی ،تربیت بدنی ،راهنمای آموزشی
معرفی کتاب :مجموعه «مدرســه پویا» با هدف توســعه مهارتهای بنیادین ورزشی و توسعه آمادگی
جســمانی و ترویــج ســبک زندگــی فعال بــرای دانشآموزان تهیه شــده اســت .در این کتــاب از این
مجموعــه بــه معرفی ابزار ،ســازه و نمونهطرحهایی بــرای ایجاد فرصت بازی پرداخته میشــود و نحوه
تشــکیل و راهانــدازی کالس درس تربیتبدنــی در فضای مدرســه بیان میگردد .در پایــان تمرینهای
کششی قابل اجرا در کالس درس ،ارائه میشود.

تفكر و پژوهش
 .2گراهــام ،باب .دکمههای نقرهای .ســارا خســرونژاد .تهران :میچکا32 .1399 .ص .رحلی .شــابک:
.9786222521448

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،داستان کودک ،آموزش ابتدایی

معرفــی کتاب :جودی در اتاقش نشســته بود و اردکی را نقاشــی میکرد .اردکی بــا چکمههای چرمی.
درست زمانیکه جودی میخواست آخرین دکمه نقرهای چکمه اردک را بکشد ،چند لحظه درنگ کرد .در
این چند لحظه اتفاقات زیادی در جاهای مختلف افتاد؛ «جاناتان» ،برادر جودی ،برای برداشــتن اولین
قدمهایش تالش میکرد ،مادر جودی با ســوت حلبیاش در حال نواختن آهنگی ایرلندی بود ،در خانه
همســایه« ،آلیــس» ،خردهچوبها را بیرون میانداخت ،در خیابان ،ســربازی از مــادرش خداحافظی
میکرد و. ...

 .3بــراون ،آنتونــی .راســتی اگــر...؟ .نلــی محجوب .تهــران :میچــکا32 .1399 .ص .رحلی .شــابک:
.9786222521370

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،آداب معاشرت ،داستان کودک
معرفــی کتــاب :قرار اســت «جو» بــرای اولینبار تنهایی به مهمانی برود؛ امــا کارت دعوتش را گم کرده
اســت و پــاک خانه دوســتش« ،تــام» ،را نمیداند .جــو و مادرش میداننــد که خانه تــام در همان
خیابان اســت و مادر مطمئن اســت که آن را پیدا میکنند .جو نگران اســت؛ راســتی اگر آنجا کســی را

نشناســم چه میشــود یا اگر آنجا ُپر از آدم باشــد چه ،اگر ،...اگر ....مادر به تمام ســواالت جو ،با صبر
و مهربانی پاســخ داده و به جو قول میدهد که به او خوش بگذرد .درســت در لحظهای که جو تصمیم
میگیرد برگردد ،خانه تام را پیدا میکنند و. ...

6

جنبی و سرگرمی
 .4محمودپــور ،آزیتا .آلبالو :راههای تقویت هوش حافظه به همراه فعالیتهای کاربردی و تمرینهای

تقویت حافظه .تهران :گامی تا فرزانگان136 .1399 .ص .رحلی .شــابک.9786008564331 :
مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،ســوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :دانشآموزان ،حافظه ،تمرینها ،هوش

معرفی کتاب :یکی از امتیازات و برتریهای انســان نســبت به ســایر موجودات قدرت یادگیری ،تفکر و
حفظ اطالعات اســت .حافظه یکی از مباحث ارزشــمند و با اهمیت در فرآیند یادگیری اســت .از اینرو
در ایــن کتاب پس از بیــان اطالعاتی درباره انــواع حافظه ،فعالیتها و تمرینهــای کاربردی بهمنظور
تقویت حافظه ،ارائه میشود.

 .5محمودپــور ،آزیتــا .آلبالــو :راههــای تقویت هــوش دقت و توجــه (تمرکز) بــه همــراه فعالیتهای
کاربردی و تمرینهای تقویت دقت و توجه .تهران :گامی تا فرزانگان152 .1399 .ص .رحلی .شــابک:

.9786008564348

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،تمرینها ،هوش های چندگانه
معرفی کتاب :توجه یکی از مهارتهای پیچیده شــناختی اســت .این مهارت توانایی دریافت اطالعات
مناســب از بین اطالعــات ورودی و حذف یا فیلتر اطالعات نامناســب را از محیــط پیرامون امکانپذیر
میســازد .مهــارت توجه به ســهولت در ســایر مهارتهــای یادگیری تأثیــر مثبت یا منفــی میگذارد؛
بهطــوری کــه حواسپرتی ،و فقدان توجه و تمرکز بهصورت مســتقیم در حافظه اثر گذاشــته و عوامل
ذخیــره ،بازیابــی و بازشناســی اطالعــات دریافتــی را تحتالشــعاع قــرار میدهــد .در ایــن کتاب به
ارائــه تمرینهــا و فعالیتهــای عملیای پرداخته شــده که ســطوح مختلف توجــه را در قالب بازی و
فعالیتهای سرگرمکننده که مورد عالقه کودکان است ،پوشش میدهد.

 .6محمودپور ،آزیتا .آلبالو :راههای تقویت هوش سرعت عمل به همراه فعالیتهای کاربردی و تمرینهای

ســرعت عمل .تهران :گامی تا فرزانگان156 .1399 .ص .رحلی .شابک.9786008564447 :
مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،ســوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،تمرینها ،هوش های چندگانه

معرفــی کتــاب :برخــی از کودکان و دانشآمــوزان بهرغم برخورداری از هوش طبیعــی در انجام تکالیف
تحصیلــی ،فعالیتهای حرکتی ،و پیگیری دســتورالعملهای دیداری و شــنیداری ،نیازمند صرف زمان
بیشازحدِ معمول همســاالن خود میباشند .در این کتاب ،سعی شــده است تا فعالیتهای کاربردی
ســرعت عمل بهمنظور تقویت هوش ،ارائه شود.
و تمرینهایی برای تقویت و افزایش
ِ
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 .7عابدی درچه ،منیره .بازیهای آموزشــی :بازیهای آموزشــی برای پرورش هوش فضایی  -دیداری
ویژه  12-7ســال .اصفهان :یار مانا122 .1399 .ص .وزیری .شابک.9786227082258 :

مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :بازیهای آموزشی ،هوش های چندگانه ،یادگیری
معرفــی کتــاب :بازیها بهترین فرصتها برای بودن در کنــار کودکان و خلق تجربههای ماندگار عاطفی
و یادگیــری برای آنهاســت .کودکان در بازیها خود واقعیشــان را نشــان میدهند .هیجاناتشــان را
برونریــزی میکننــد و از حضور والدیــن در کنار خود لذت میبرند .بهعــاوه در جریان بازیها یادگیری
بهطور غیرمســتقیم ،لذتبخشتر و عمیقتر اتفاق میافتد و کودکان میتوانند کاربردیترین مهارتها،
اطالعات ،ویژگیها و نگرشها را در طی بازی بهدست آورند .در این کتاب ،تالش شده است بازیهای
آموزشــی قابــل اســتفاده در منزل و کالس بــرای پرورش هوش فضایــی دیداری ،معرفــی و در اختیار
والدین ،مربیان و معلمان قرار گیرد.

 .8عابــدی درچه ،منیــره .بازیهــای آموزشــی :بازیهای آموزشــی بــرای پــرورش هــوش میانفردی
(اجتماعی) ویژه  12-7ســال .اصفهان :یار مانا120 .1399 .ص .وزیری .شابک.9786227082272 :

مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :بازیهای آموزشی ،هوش های چندگانه ،یادگیری
معرفــی کتــاب :کودکانــی که در یــک کالس درس میخوانند از نظر انگیزش ،اشــتیاق ،ســطح تالش،
توانایی و ســبکهای یادگیری متفاوت هســتند و زمینههای فرهنگی و خانوادگی و تجارب غیررســمی
متفاوتــی دارند؛ همه این موارد در میزان یادگیری و اثربخشــی آن مؤثر اســت .از اینرو در این کتاب،
تالش شــده اســت بازیهای آموزشی قابل اســتفاده در منزل و کالس برای پرورش هوش میانفردی،
معرفــی و در اختیار والدین ،مربیان و معلمان قرار گیرد.

 .9رضاپور ،تارا /اختیاری ،حامد .باشگاه مغز :باشگاه مغز کودکان( .)3( /)2( /)1تهران ::مهرسا /مهر
و ماه نو  3 .1399.جلد رحلی .شابک. :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم

کلمــات کلیدی :سرگرمیهای آموزشی ،تمرینها ،حافظه
معرفــی کتــاب :این مجموعه ســه جلدی به مخاطب میآموزد چگونــه از عملکردهای مغزی مثل توجه
و حافظه اســتفاده کند .همــۀ تمرینهای کتاب ،بهصورت هدفدار ،مخاطــب را با چالشهای جدیدی
مواجه میکنند .تقویت توجه ،حافظۀ کاری ،ســرعت پردازش ،هماهنگی حرکات و انعطافپذیری مورد
نظر کتاب هســتند .تمرینها متنوعاند و شامل انواع وصلکردنی ،خطکشیدنی ،دستهبندی و الگویابی
میشوند.
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 .10بــوالرد ،لیــزا .شــباهتها و تفاوتها :خانــه من ،خانه تــو .معصومه ابراهیمــی .تهران :فرهامه.
24 .1399ص .خشتی .شابک.9786008284499 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :داستان ،خانههای شخصی ،مردمشناسی
معرفــی کتــاب :کتابهــای «مردمشــناس کوچــک» ،مفاهیــم کلیدی فرهنــگ و جامعــه را در قالب
داســتانهای خواندنی ،ارائه میکند تا مخاطب کودک و نوجوان از منظر مردمشناسی به زندگی خود و
دیگری توجه کند و راه ارتباط و دوستی را بیابد .در این کتاب مادر «جایدن» روی کشتی نیروی دریایی
کار میکند .بنابراین او با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی میکند ،اما قرار است بهزودی جایدن و مادرش
بــا هم در یک خانه زندگی کنند .جایدن به دیدن دوســتان و همســایهها مــیرود تا با دیدن خانههای
مختلف بهترین را برای خودشان انتخاب کند اما. ...

 .11بوالرد ،لیزا .شــباهتها و تفاوتها :خانواده من خانواده تو .معصومه ابراهیمی .تهران :فرهامه.
28 .1399ص .خشتی .شابک.9786008284505 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :خانواده ،داستان ،مردمشناسی

معرفــی کتــاب :کتابهــای «مردمشــناس کوچــک» ،مفاهیــم کلیدی فرهنــگ و جامعــه را در قالب
داســتانهای خواندنی ،ارائه میکند تا مخاطب کودک و نوجوان از منظر مردمشناسی به زندگی خود و
دیگری توجه کند و راه ارتباط و دوســتی را بیابد« .ماکایال» به دیدن دوســتانش که در همسایگیشــان
هســتند میرود تا اطالعاتی را درباره خانوادهها بهدســت بیاورد؛ برخی از دوستان ماکایال با پدربزرگ و
مادربزرگشــان زندگی میکنند ،برخی بچهها فرزندخوانده هســتند ،گاهی بچهها بهعلت جداشدن پدر
و مادر از یکدیگر یا با پدر یا با مادر زندگی میکنند ،و ....به نظر شــما خانواده ماکایال شــبیه کدامیک
است؟

 .12بــوالرد ،لیزا .شــباهتها و تفاوتها :لباس من ،لباس تو .معصومــه ابراهیمی .تهران :فرهامه.
24 .1399ص .خشتی .شابک.9786008284451 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :داستان ،مردمشناسی ،لباس

معرفــی کتــاب :کتابهــای «مردمشــناس کوچــک» ،مفاهیــم کلیدی فرهنــگ و جامعــه را در قالب
داســتانهای خواندنی ،ارائه میکند تا مخاطب کودک و نوجوان از منظر مردمشناسی به زندگی خود و
دیگری توجه کند و راه ارتباط و دوســتی را بیابد« .کلوئه» میخواهد لباسی خاص برای مدرسه انتخاب
کند؛ چون فردا روز لباس است ،برای همین تصمیم میگیرد در این باره بهسراغ دوستان و خانوادهاش
بــرود و با آنها درباره لباس گفتوگو کند و. ...
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 .13اینابــا ،نائوکی .مجموعه معماهــای ابعاد :معماهای چارگوش  100 :1معمــای جذاب با ریاضیات

ســاده و منطــق هوشــمندانه .عمیــم ســیاح .تهــران :هــوش نــاب160 .1398 .ص .رقعــی .شــابک:
.9786229991510

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :دانشآموزان ،ریاضیات ،معما

معرفی کتاب :این کتاب ،مجموعهای از  100معمای جذاب اســت که با ریاضیات و منطق ســاده ،قابل
انجام اســت .کارکرد این معماها بهطور ویژه تقویت هوش ریاضی و منطق اســت .بخش اول کتاب به
معرفی قوانین حل این معماها اختصاص دارد که در آن معماها در پنج ســطح دشــواری متفاوت  -از
بســیار ساده تا بســیار چالشبرانگیز -ارائه شده اســت .در بخش انتهایی کتاب نیز حل تشریحی تمام
معماها آمده است.

 .14شــریفی صحی ،علی /ســنائیفر ،محبوبه /خاجوی مایوان ،ســمیرا /حیــدری ،مریم /نعمتالهی،

فرشــته .من باهوشم .مشهد :مناجات96 .1399 .ص .وزیری .شابک.9786226293532 :

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمــات کلیدی :کودکان ،تمرینها ،هوش ،یادگیری
معرفی کتاب :حافظة فعال یک فعالیت شــناختی اســت که به توانایی ذخیرهســازی درست و موقت

اطالعات در یک جایگاه ذهنی اشاره دارد .تقویت حافظة فعال دیداری و شنیداری مبتنی بر چالشهای
تحلیلــی ذهنی باعث میشــود کــه قدرت تمرکــز و توجه فرد بهمیــزان درخور توجهــی افزایش یابد و
عناصر 9گانه هوش را نیز تقویت نماید؛ از اینرو ،این کتاب شــامل تکالیف و تمرینهایی اســت که به
دانشآمــوزان کمک میکند که اختالل در حافظة دیداری و شــنیداری و نقــص هوش کالمی را برطرف
کرده و تقویت نمایند .نحوة انجام تمرین حافظة شنیداری و حافظة دیداری در ابتدای کتاب آمده است.
یادگیری نام اشــیا ،اعمال و مفاهیم ریاضی ،دنبال کردن دستورالعملها ،انتقال و بازشناسی در سطح
شنیداری از تمرینهای کتاب است.

 .15گــری ،الــن .ورق ورق ســرگرمی .لیال عیســینیا .تهران :قدیانــی80 .1399 .ص .رحلی .شــابک:
.9786000812546

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :هوشآزمایی ،سرگرمیها ،معما ،کودکان

معرفــی کتــاب :ایــن کتاب ،مجموعهای با بیش از پنجاه فعالیت برای کودکان باالی پنج ســال اســت.
بخشــی از این سرگرمیها شــامل پازل ،کاردستی و فعالیتهای دیگری اســت که نیاز به قیچی و جدا
کردن از کتاب دارد؛ بنابراین پشــت این صفحهها برای ســهولت و زیبایی سفید است .بخش دیگر هم
شــامل ســرگرمیهای جذاب و متنوعی مانند رنگآمیزی و تکمیل تصویر ،مسیریابی و ...است .کودک
میتواند این صفحهها را قیچی کند و هر طرف آن را که دوست دارد استفاده کند .همچنین محل برش
هر صفحه این کتاب با نقطهچین و تصویر قیچی ،مشــخص شده است.
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 .16یناس ،آنا .هیوالی رنگها :داستانی در باره احساسهای رنگارنگ .سحر ترهنده .تهران :مؤسسه
فرهنگی فاطمی48 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786226630481 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم ،چهارم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،احساسات ،رنگ ،هیجان

معرفــی کتــاب« :هیــوالی رنگها» ،هاج و واج مانده و نیازمند کمک اســت تا دخترکی بدون رنگ بیاید
و دســتش را بگیــرد و از جهان احساســات رد کنــد .آخر میدانید احساســات قاطی پاطــی که به درد
رنــگ قصه بایدحسها و
دخترک بی
نمیخورنــد .بایــد آنها را جدا کنید و بگذارید در شیشــه خودش.
ِ
ِ
رنگهای مربوط به آنها را بشناسد تا به هیوال کمک کند .مفاهیم اصلی مطرح در این داستان شامل
احســاس ،رنگها ،گیجی ،شــادی /غم ،خشــم /آرامش ،ترس ،و عشــق و تکنیکهای کاربردی شامل
خودآگاهی ،شــناخت حسی ،جاگیری حسی ،مدیریت حســی ،برونریزی ،مشارکتجویی ،و خودنگری
میشود.

چند موضوعی
 .17اخگــری ،بهاره /بصیری ،ســودابه  .پیک هفتگی :پیــک هفتگی اول /دوم /ســوم /چهارم /پنجم/

ششــم ابتدایی .تهران :خیلی سبز  6 .1399.جلد رحلی .شابک. :

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،ســوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،آزمونها ،تمرینها

معرفی کتاب" :پیک هفتگی پایه اول تا ششــم" شــامل نمونه ســؤاالت تشریحی برای دروس ریاضی،
علوم تجربی ،فارســی ،هدیههای آسمانی و مطالعات اجتماعی اســت .این مجموعه سؤالها مناسب
یــادآوری و تمریــن مباحث تدریسشــده در طــول هفته نیز میباشــد .ویژگیهای ایــن پیک ،طراحی
محتوای آموزشــی منطبق با آخرین تغییرات کتابهای درســی و اهداف آموزشــی آن ،طراحی محتوای
آموزشــی هفتگی بهمنظور مرور و تکرار مطالب مهم درسهای هفته توســط دانشآموزان ،تمرینهای
متنوع برای افزایش اشــتیاق دانشآموزان بهمرور دانستههای خود ،و ارزشیابی توصیفی در انتهای هر
پیک برای ارزیابی آموختههای دانشآموزان در هر هفته میباشد.

 .18بالغ ،عشــرت /نقینژادیان ،طاهره .شــاهکلید :شــاهکلید اول دبســتان .تهران :کالغ سپید.1399 .
376ص .رحلی .شابک.9786226174770 :

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،تمرینها ،آزمونها
معرفــی کتــاب :ایــن کتــاب ،تمامی کتابهای درســی پایه اول دبســتان را دربرداشــته و در هر کتاب
به بررســی و ارائه تمرینهای مشــابه کتاب و تکمیل آنها با پرســش و پاســخهای تألیفی میپردازد.
دانشآموز در این اثر دروس فارســی ،امال ،ریاضی و علوم را مطالعه میکند .یکی از اهداف این کتاب،
برانگیختن حس پرسشگری در دانشآموزان است.
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داستان
 .19فتحی ،نسترن .آموزش مقابله کودکان با ویروس کرونا :مراقب باشید کوویجتان نوزده نشود!..
تهران :سیمای شرق24 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786226093361 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،بیماریها ،پیشگیری

معرفــی کتــاب :کتاب حاضر از مجموعه چهارجلدی «آموزش مقابله کودکان با ویروس کرونا» ،در قالب
داستان طنز و شعر ،منتشر شده است .در این کتاب ماجرای دو خرگوش به نامهای «بیجو» و «جیبو»
روایت میشــود که یکی از دوستانشان کرونا گرفته است و باید قرنطینه شوند.

 .20صمدی ،عبدالرضا .آن دور دور . ..تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان24 .1399 .ص.
رحلی .شابک.9786000107529 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستانهای حیوانات ،داستان کودک

دور دور ،چیزهای گرد و
معرفــی کتــاب :ببــر جوان از باالی قله کوه به دوردســتها نــگاه کــرد و در آن ِ

ســیاهی دید که دلش میخواســت بداند آنها چه هستند ،برای همین از قله پایین آمد و به طرف آن

دور دور حرکت کرد .چند ردیف درخت را پشــت ســر گذاشت ،از جویبار رد شد و از کنار گورخرها .بعد به
ِ
دور دور .پس آن چیزهای گرد سیاه کجا بودند!؟
فیلها رســید و سپس به آن ِ

 .21طلوعی ،محمد .اَپوش . ..تهران :کتاب چ44 .1399 .ص .خشــتی .شابک.9786226839402 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستانهای تخیلی ،داستان کودک
معرفــی کتــاب« :اَپوش» ،دیو خشکســالی ،فکر میکرد زیباترین دیو جهان اســت؛ چون او هیچوقت
عکس خودش را در برکه یا کاســه آب ندیده بود تا اینکه روزی خودش رادر آینهای دید .اَپوش ترســید
و با ســنگی آینه را شکســت .اَپوش غمگین شــد و فکر کرد شاید آینه با او دشــمنی دارد؛ اما آینه گفت
که او همین اســت و میتواند از دیگران هم بپرســد .اَپوش راه افتاد و به هرکســی میرسید ،نظرش را

میپرســید و همه همان جواب آینه را میدادند تا اینکه. ...
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 .22حیــدری ابهــری ،غالمرضــا .ابــر و مــن و مامان .قــم :کتابــک32 .1398 .ص .وزیری .شــابک:
.9786226745468

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستانهای تخیلی ،داستان کودک
معرفی کتاب :قهرمان داستان پسربچهای است که تماشا کردن ابرها را دوست دارد .او ساعتها کنار
پنجره میایستد و ابرها را نگاه میکند که هرکدام شبیه چیزی هستند .روزی مادرش پیشنهاد میکند
که با هم بازی کنند و به نوبت بگویند که هر ابر شــکل چیســت .ابری که به نظر پسر شبیه آدم کثیف
و اخموســت ،به چشم مادر شــبیه یک بستنی قیفی است و ابری که به نظر پسرک شبیه پوتینی پاره
اســت ،به نظر مادر شبیه مرغی است که در النهاش نشسته است و. ...

 .23ماهوتــی ،مهــری .بچههــای تابســتان  .تهــران :بهنشــر12 .1398 .ص .خشــتی .شــابک:
.9789640228906

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :احادیث ،داستانهای کوتاه ،کودک و نوجوان
معرفــی کتاب :این کتاب حاوی پنج داســتان کوتاه اســت .زیر هر داســتان ،با توجــه به مفهوم آن،
حدیثی آورده شده است .احادیث از امام علی (ع) و امام صادق (ع) است و درباره آموختن علم ،شاد
کردن مردم ،ارزش آب و آموزش علم به دیگران .داســتان «بچههای تابســتان» درباره پســربچههایی
اســت کــه با هم قــرار میگذارند تا در تعطیالت تابســتان هرکدام هر چیزی بلد هســتند به بقیه یاد
بدهند.

 .24صابری ،بابک .برادر مزاحم من  .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی36 .1398 .ص .رحلی .شابک:
.9786226630115

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم

کلمــات کلیدی :داستانهای فارسی ،جنگ ،خانواده
معرفــی کتــاب :پســر کوچک ،برادر بزرگتــری دارد که با او یــک اتاق مشــترک دارد .آنها یک تخت
دوطبقــه دارنــد و برادر کوچکتر از اینکه او همیشــه باید باال بخوابد ناراحت اســت .پســرک از اینکه
برادرش جورابهایش را به تخت او آویزان میکند ،از اینکه راکت تنیسش را روی قاب عکس او آویزان
میکند و ...ناراحت و عصبانی اســت .پســرک فکر میکند اتاقشان به اندازه دونفر جا ندارد و نمیداند
ایــن وضعیت تا کی ادامه پیدا میکند تا اینکه. ...
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 .25شــهرجردی ،شــهرزاد .تو یک جهانگردی  .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی32 .1398 .ص .رحلی.
شابک.9786226630085 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم

کلمــات کلیدی :داستانهای فارسی ،مهاجرت ،ادبیات کودکان
معرفی کتاب :این داســتان درباره خواهر وبرادری است که به علت جنگ مجبور به مهاجرت میشوند.
برادر به خواهرش میگوید که قرار اســت جهانگردی کنند! آنها فقط با یک کولهپشــتی حرکت میکنند
و ســختیهای زیادی را پشــت ســر میگذارند .برادر که بزرگتر از خواهرش است ،در تمام طول مسیر
سعی میکند امید را در قلب خواهرش زنده نگه دارد؛ هنگامیکه به غیر نان خشک چیزی برای خوردن
نیســت ،برادر میگوید خوردن هرچیزی جهانگردها را قوی میکند و وقتی سرانجام. ...

 .26حیــدری ابهــری ،غالمرضا .خدایا! خروس کــن مــرا!  .قم :جمال24 .1399 .ص .وزیری .شــابک:
.9789642028375

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستانهای حیوانات ،داستانهای فارسی
معرفی کتابُ :
«دمســیاه» گاو بزرگی بود که در مزرعه زندگی میکرد .روزی صدایی از آســمان شنید که
میگفت َده آرزویش برآورده میشــود! اولین آرزوی ُدمســیاه این بود که ُدم بســیار درازی داشته باشد

و بالفاصله آرزویش برآورده شــدُ .دمســیاه خیلی خوشحال بود؛ اما ُدم به آن درازی دردسرهای زیادی
داشت .روز بعد او آرزو کرد تا ُدمش به حالت اولش بازگردد و این آرزو برآورده شد .آرزوی سوم ُدمسیاه،
داشتن شاخ بسیار بزرگ بود و. ...

 .27راستی ،مجید .خرگوشهای کلبه جنگلی :آش دوستی/چشمه مال کیه؟ /حسابت رو میرسم!/
هویجهارو کی خورده؟  .تهران :داســتان جمعه12 .1398 .ص .خشتی .شابک.9786229530153 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستان کودک ،داستانهای حیوانات
معرفــی کتــاب :ایــن مجموعه چهار جلد اســت .در هر جلد ،داســتانی از حیوانات مختلف ارائه شــده
اســت .حیواناتی مانند ،خرگوش ،فیل ،الکپشــت و گاو .هر داســتان یک ارزش اخالقی را به کودکان
میآموزد« .آش دوســتی»« ،کلبه مال کیه»« ،حسابت رو میرسم» و «هویجها رو کی خورده» ،نام این
کتابهاست.

14

 .28پریرخ ،زهره .دخترک با همه پرندهها دوســت بود  .تهران :توت24 .1399 .ص .خشــتی .شابک:
.9786229987926

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستانهای فارسی ،داستانهای حیوانات
معرفی کتاب :دخترکوچولو با پرندهها ،غازها ،اردکها و حتی خرگوشها دوســت بود .او برای پرندهها
دانه میریخت ،با غازها به کنار رودخانه میرفت و در زمســتانها برای خرگوشها کاهو و کلم میبرد.
دخترک به روباه اجازه نمیداد که تخم پرندهها را ببرد و روزی که یکی از غازهای کلهســبز را برد ،آنقدر
دوید و فریاد کشید تا غاز را نجات داد .دخترک حتی خرگوش سیاه را هم از دست روباه نجات داد؛ اما
روباه غمگین بود .اگر روباه هیچچیزی شــکار نمیکرد ،چطور میتوانست زنده بماند؟ تا اینکه روزی. ...

 .29ایبد ،طاهره .غول کمپوتی و چند غول داستان دیگر .تهران :داستان جمعه80 .1399 .ص .رقعی.
شابک.9786226969062 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمات کلیدی :ادبیات کودک و نوجوان ،داســتانهای تخیلی ،داستانهای کوتاه
معرفی کتاب :این کتاب حاوی شــش داســتان کوتاه درباره غولهاســت« .غول کمپوتی» درباره غولی
به نام «غلیغوله» اســت که از ســرزمین افسانه به ســرزمین آدمها میآید تا یک نفر را با خود ببرد .او
به کارخانه کمپوتســازی میرســد و ....غلیغوله در یک قوطی کمپوت گیر میافتد و هرکاری میکند
در قوطی باز
نمیتوانــد بیرون بیاید .غلیغوله فکر میکند باید صبر کند .روزها میگذرد تا اینکه باالخره ِ

میشــود .غلیغوله ورد غولیاش را میخواند و بیرون میآید و. ...

 .30طاقدیس ،سوســن .قصه من :من چرا این جوری هســتم؟ /من و غولم و بچه گربهام  .تهران:
محراب قلم80 .1399 .ص .رقعی .شابک.9786004136037 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستانهای فارسی ،تخیل در کودکان
معرفــی کتــاب :ایــن مجموعه دو جلد دارد« .من چرا اینجوری هســتم؟» و «من و غولم و بچهگربم».
در کتاب اول ،دخترکوچولو ،دوســت خیالیای دارد که موهای وزوزی دارد .این دوست ،یک غول است.
دخترک همیشه با غولش حرف میزند .در کتاب دوم« ،بیتا» کوچولو هم یک غول دارد که از توی کتاب
پیدایش کرده اســت .هر دو داستان قدرت تخیل کودکان را افزایش میدهد.
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 .31جعفری ،الله/راســتی ،مجید/طاقدیس ،سوســن /حســینی ،محمدحســن/مرادی الکــه ،یگانه.

قصههای اینجوری :خرسی تنبلک/قصه تازه الکپشتها و مرغابیها/منتظر تو بودم/نقاشی مریم/
ُ
هلف  .تهران :محراب قلم24 .1399 .ص .خشــتی .شابک.9786004136822 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستان کودک ،داستانهای حیوانات
معرفی کتاب :این مجموعه پنج جلد اســت .نام این کتابها بدین ترتیب اســت« :تنبلک»« ،قصه تازه
الکپشــت و مرغابی»« ،منتظر تو بودم»« ،نقاشــی مریم» و ُ
«هلف» .پنج داســتان درباره حیوانات که
ارزشهای اخالقی را به کودکان یادآوری میکند .یکی از داســتانها تنبلی را نکوهش میکند و داستان
دیگری به کودکان میآموزد که حیوانات هم مانند انسان حق دارند آزاد باشند و نباید آنها را در قفس
نگه داشت.

 .32نظرآهــاری ،عرفــان .قصههــای خــوب و خواندنــی :راز مرواریدهــای شــهرزاد  .تهران :مؤسســه
فرهنگی مدرسه برهان24 .1399 .ص .وزیری .شابک.9789640819111 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمــات کلیدی :افسانه ،فرهنگ عامه ،کودک و نوجوان

معرفی کتاب :این داســتان درباره مردم ســرزمینی است که همهچیز داشــتند؛ اما خوشبخت نبودند.
ســرزمین آنها چیزی کم داشــت که هیچکــس به آن فکر نمیکرد ،بــه جز «شــهرزاد» .او اتاقی ُپر از

جواهر داشت .او هرروز به اتاقش رفت و اشک میریخت .هنگامیکه غمگین بود ،اشکهایش یاقوت
میشــدند و وقتی خوشحال بــود ،تبدیل به زمرد .وقتی . ...مردم در آرزوی جواهرات شــهرزاد بودند.
روزی شــهرزاد در اتاق جواهراتش را باز کرد .او دیگر آنها را نمیخواست .مردم. ...

 .33ژوبرت ،کلر .قصههای ریزهمیزه :قطرههای ریزریزو/کیســه شــادی/لبخند خدا/لبخند گمشــده .
تهران :داستان جمعه12 .1398 .ص .خشتی .شابک.9786229530108 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم

کلمــات کلیدی :ادبیات ملل ،داستان کودک ،داستانهای تخیلی
معرفی کتاب :مجموعه حاضر شــامل چهار جلد میشــود .داســتان «قطرههــای ریزریزو» میگوید هر
کار مفیدی ،هر چقدر کوچک باشــد ،باارزش اســت .پیام داســتان «کیسه شــادی» شاد کردن دیگران
و دوســتی اســت .داســتان «لبخند خدا» ،از زمانهایی صحبت میکند که خدا لبخند میزند و داستان
«لبخند گمشــده» ،از راز خلقت هر موجودی به هر شکلی که هست ،میگوید.
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 .34حســینی ،محمدحســن .کتاب خبر :فوت کوچولو گم شده/آرایشــگاه تراش/بالکن فرشــته ها/
بوقلمــون حاضــر جواب/پیــاده روی روی بنــد رخت/کارگاه چوب خوری موریانــه ها/نمره های بد باد .

تهران :محراب قلم24 .1398 .ص .خشتی .شابک.9786004135825 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :داستانهای فارسی ،داستانهای کوتاه ،طنز
معرفی کتاب :این مجموعه هفت جلد دارد« .فوت کوچواو گم شده» ،اولین جلد از این مجموعه است
و اخبار و حوادث مختلف را پوشــش میدهد که در بخش گمشــدهها ،از گم شــدن یک فوت کوچولو
خبر میدهد .داســتان «کارگاه چوببری موریانهها» ،در بخش نیازمندیها اعالم کرده است که به یک
برگ بزرگ ،برای ســرویس مدرســه بچهمورچهها در روزهای بارانی نیاز دارد« .آرایشگاه تراش»« ،بالکن
فرشــتهها»« ،پیادهروی روی بند رخت»« ،نمرههای بدِ بــاد» و «بوقلمون حاضرجواب» ،دیگر کتابهای
این مجموعه است.

 .35خلیلی ،ســپیده .مهمان انار  .تهران :پرتقال32 .1399 .ص .رحلی .شابک.9786222740757 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستانهای تخیلی ،داستان کودک
معرفی کتاب :فقط درخت انار میوه داشت .پوست بعضی از انارها َترک خورده بود؛ چون دانههایشان
حســابی درشــت شــده بود .آن شــب وقتی همه دانهها خوابیدند ،مامانانار لحاف ســفیدِ نرم را روی
کرم ســفید کوچولویی بین دانهها بود و
آنها کشــید .نیمههای شــب مامانانار از سروصدا بیدار شد! ِ

سر دانهها میآمد!
میخواســت آنجا بخوابد؛ اما مامانانار نگران بود ،مبادا بالیی ِ

 .36حســنزاده ،فرهــاد .موش ســربههوا .تهران :کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان.1398 .
48ص .رحلی .شابک.9786000105952 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستانهای تخیلی ،داستانهای حیوانات
معرفی کتاب :از هفت موشــی که با هم ســفر میکردند ،یکی ســر به هوا بود .او یادش رفته بود کوله
غذاها را بردارد! موشهای گرســنه بعد از کلی دعوا با موش ســر به هوا ،دنبال غذا گشتند و ششگردو
پیدا کردند و خوردند و به موش هفتم چیزی نرســید .موشها در مسیرشــان شــشتکه پنیر هم پیدا
کردنــد و اینبار هم به موش ســر به هوا چیزی ندادند .موشها دوباره بــه راه افتادند و ناگهان موش
هفتم عقابی را دید که به طرف آنها میآمد .او ....شایان ذکر است که کتاب بازی و سرگرمی هم دارد.
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 .37رخصتپناه ،مرتضی .مومو گربه عجیبوغریب .تهران :مؤسسه فرهنگی فاطمی32 .1398 .ص.
رحلی .شابک.9786226630139 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :داستانهای فارسی ،داستانهای تخیلی ،داستان کودک
معرفی کتاب« :مومو» گربه قشــنگ و پشــمالویی اســت؛ اما کمی عجیب و غریب .مومو خیلی دلش
ً
مثال وقتی دو تا
میخواهد دوستی داشته باشد؛ اما تنهای تنهاست .او میتواند فکر دیگران را بخواند!

ً
سگ
مثال
پســربچه به طرفش میروند ،ممکن اســت فکر کند که دوتا دوست پیدا کرده است؛ اما ...یا
ِ
«خ ُ
آقــای ُ
رخــر» به نظر مؤدب میآید؛ ولــی ....تا اینکه روزی آن طرف خیابان ،کامیونی پر از اســباب و
اثاثیه ایســتاد و دخترکوچولویی از آن پیاده شد و. ...

 .38باباجانــی ،علی/لرســتانی ،فریبرز .نیایشهای کودکانه :برای دوســتم/دلم یک جور اســت /پری

کوچولو /خدایا خوشــحالم .تهران :بهنشر16 .1399 .ص .رحلی .شابک.9789640231388 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستانهای کوتاه ،نیایش
معرفی کتاب :این مجموعه شــامل چهار جلد است .نیایشهای هر کتاب موضوعهای مختلفی دارد و
در هریک کودک با خدای خود راز و نیاز میکند« .برای دوستم»« ،دلم یک جور است»« ،پری کوچولو»و
«خدایا خوشحالم» نام این کتابهاســت .در بعضــی از این نیایشها کودک از خدا برای نعمتهایی
که به او داده اســت ،تشکر و قدردانی میکند و در بعضی از نیایشها از خدا درخواستهایی دارد.

 .39حدادی ،هدا .یک دانه :ایســتگاه درختی/باف بافو /داســتان پســر ،بز و پادشاه/ســفره قلقلکی/

مورچه ها و عروسی بلورخانم /نان همبرگری/یک روز خوشحال . ..تهران :محراب قلم12 .1399 .ص.

وزیری .شابک.9786004137348 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستانهای فارسی ،داستانهای تخیلی
معرفــی کتــاب :ایــن مجموعه شــامل هفت جلد اســت و هر جلد حاوی یک داســتان بــرای کودکان.
داســتانها موضوعات مختلفی را دربرمیگیرد؛ مانند محیط زیست ،ارزشهای اخالقی ،ارزش خانواده،
توجــه بــه حیوانات و احترام بــه بزرگترها .کــودکان یاد میگیرند کــه پدربزرگهــا و مادربزرگها ،به
دلیل کهولت ســن ،مشــکالتی دارند و جوانترها وظیفه دارند به آنها رسیدگی کنند .نام این کتابها
بدینترتیب است« :ایســتگاه درختی»« ،بافبافو»« ،پسر ،بز وپادشاه»« ،سفره قلقلکی»« ،مورچهها و
عروسی بلورخانم»« ،نان همبرگری» و «یک روز خوشحال».

18

ریاضی
 .40شــاهمحمدی ،طاهــره .جــدول کــن کــن مربــع دانایی :جــدول اعــداد شــگفتانگیز با محاســبات
ریاضی ســطح آســان مناســب مقاطع اول و دوم دبســتان .تهران :ذکر24 .1399 .ص .وزیری .شابک:
.9786222371388

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم

کلمــات کلیدی :ریاضیات ،جدولها ،سرگرمیهای آموزشی
معرفی کتاب« :کنکن» یکی از انواع جدید بازیهای جدولی است که از جهاتی شبیه «سودوکو» است.

صفحه این بازی مانند ســودوکو از یک مربع تشــکیل شده است که بازیکن عالوه بر توجه به بیتکراری
بودن اعداد در ســطرها و ســتونها باید با کمک روابط ریاضی جدول را کامــل کند .روش خالقانه این
بازی مغز و حافظه بازیکن را به چالش میکشد .این کتاب ،جلد نخست از مجموعه سه جلدی «جدول
کنکــن مربع دانایی» اســت که شــامل جدولهای 3تایــی4 ،تایی5 ،تایی6 ،تایی و 9تایی اســت که
بهتدریج از آسان به سخت ،طبقهبندی شده است .این کتاب ،مناسب مقاطع اول و دوم دبستان است
که به همراه پاسخنامه ،ارائه شده است.

 .41شاهمحمدی ،طاهره .جدول کن کن مربع دانایی :جدول اعداد شگفتانگیز با محاسبات ریاضی

ســطح ســخت مناســب مقاطع پنجم و ششم دبســتان( .)3تهران :ذکر24 .1399 .ص .وزیری .شابک:
.9786222371401

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :بازی و سرگرمی ،بازیهای فکری ،هوشآزمایی
معرفی کتاب :در این کتاب به معرفی" کنکن" از انواع جدید بازیهای جدولی اقدام شــده اســت .این
بازی معماگونه از جهاتی به ســودوکو شــبیه اســت ،اما به خاطر وجود روابط محاسباتی از آن سختتر
است .ایده اولیه این بازی به وسیله یک معلم و ریاضیدان ژاپنی ارائه شده است .صفحه بازی کنکن
از یک مربع تشــکیل شــده و بازیکــن از منطق بی تکرار بودن اعداد اســتفاده میکنــد .تفکر منطقی،
افزایش قدرت محاســبات ذهنی ،به چالش کشیدن مغز و تمرکز از اهداف این بازی است.

 .42شاهمحمدی ،طاهره .جدول کن کن مربع دانایی :جدول اعداد شگفتانگیز با محاسبات ریاضی

ســطح متوســط مناســب مقاطع ســوم و چهارم دبســتان .تهران :ذکر24 .1399 .ص .وزیری .شــابک:
.9786222371395

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم

کلمــات کلیدی :ریاضیات ،جدولها ،سرگرمیهای آموزشی

معرفی کتاب« :کنکن» یکی از انواع جدید بازیهای جدولی است که از جهاتی شبیه «سودوکو» است،
اما بهعلت وجود روابط محاسبهای در آن به ریاضی نزدیکتر است .صفحه بازی کنکن مانند سودوکو از
یک مربع تشکیل شده است که بازیکن عالوه بر توجه به بیتکرار بودن اعداد در سطرها و ستونها باید
به کمک روابط ریاضی جدول را کامل کند .این کتاب ،جلد دوم از مجموعه ســه جلدی «جدول کنکن
مربع دانایی» اســت که شــامل جدولهای 3تایی4 ،تایی5 ،تایی6 ،تایی و 9تایی اســت که هم از نظر
تعداد خانهها و هم از نظر روابط ریاضی بهتدریج از آسان به سخت ،طبقهبندی شده است .این کتاب،
مناســب مقاطع سوم و چهارم دبستان است که به همراه پاسخنامه ،ارائه شده است.
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 .43مــی ،النــور .ریاضی باموشــی :آلبرت بــه اردو مــیرود .محبوبه نجفخانی .تهــران :افق.1399 .
32ص .خشتی .شابک.9786003539297 :

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمــات کلیدی :داستان ،داستان کودک ،آموزش ریاضی
معرفی کتاب :کتاب مصور حاضر درباره اردو رفتن از مجموعه"ریاضی با موشی" است .آلبرت و واندا دو
موش هســتند که در قالب داستان کودکانه ،مشــکالت ریاضی خود را با دوستانشان بیان و سپس به
راه حل و یادگیری میرسند .مرکز هر ماجرا در این کتابها مبنی بر جلب توجه کودکان و تحریک تخیل
آنان اســت .کودکان در آموزش موضوع این کتاب در زمینه به ترتیب و چند تا چند تا شمردن میتوانند
پای تخته بیایند و چیزهایی را که هر بار آلبرت میآورد؛ بشــمارند و تصویرهای آن را کنارش بکشــند .با
دیدن تصاویر این اثر ،میتوان از کودکان پرســید که چه چیزهایی برای رفتن به اردو الزم است؟

 .44می ،النور .ریاضی باموشی :آلبرت جمع میبندد .محبوبه نجفخانی .تهران :افق32 .1399 .ص.
خشتی .شابک.9786003539273 :

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمــات کلیدی :آموزش ریاضی ،داستان کوتاه ،داستان کودک
معرفی کتاب :کتاب مصور حاضر درباره جمع و منها کردن از مجموعه"ریاضی با موشــی" اســت .آلبرت
و واندا دو موش هســتند که در قالب داســتان کودکانه ،مشــکالت ریاضی خود را بیان و سپس به راه
حــل و یادگیری میرســند .مرکز هر ماجرا در این کتابها مبنی بــر جلب توجه کودکان و تحریک تخیل
آنان اســت .کودکان در آمــوزش موضوع این کتاب میتوانند پای تخته بیاینــد و چیزهایی را که هر بار
آلبرت میآورد؛ بشــمارند و تصویرهای آن را کنارش بکشند .پس از تکمیل تعداد می توانند آن چیزها را
بشمارند و جمع یا کم کنند.

 .45دریســکول ،لورا .ریاضی باموشی :آلبرت سرش شلوغ میشود .محبوبه نجفخانی .تهران :افق.
32 .1399ص .خشتی .شابک.9786003539327 :
مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمــات کلیدی :داستان ،داستان کودک ،آموزش ریاضی
معرفــی کتــاب :اثر مصور حاضر درباره مفاهیم ریاضی ،جداســازی و دســتهبندی از مجموعه"ریاضی با
موشــی" است .آلبرت و واندا دو موش بانشــاط هستند که در قالب داستان کودکانه ،مشکالت ریاضی
خــود را بیان و ســپس به راه حل و یادگیری میرســند .تمرکز هر ماجرا در ایــن کتابها مبنی بر جلب
توجه کودکان و تحریک تخیل آنان اســت .کودکان در یادگیــری موضوع این کتاب میتوانند پای تخته
بیاینــد و چیزهایــی را که هر بار آلبــرت یا واندا میآورند؛ ببینند ،بشــمارند و تصویرهــای آن را کنارش
بکشــند .بــا انجام دادن فعالیتهای مهارتــی این کتاب ،دامنه درک ریاضــی و روانخوانی کودکان نیز
تقویت میگردد.
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 .46هسکینز هوران ،لوری .ریاضی باموشی :تولدت مبارک ،آلبرت! .محبوبه نجفخانی .تهران :افق.
32 .1399ص .خشتی .شابک.9786003539280 :
مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمــات کلیدی :آموزش ریاضی ،داستان ،داستان کودک
معرفی کتاب :کتاب مصور حاضر درباره درک بهتر شــکلهای ســه بعدی از مجموعه"ریاضی با موشی"
اســت .آلبرت و واندا دو موش هســتند که در قالب داستان کودکانه ،مشــکالت ریاضی خود را بیان و
ســپس به راه حل و یادگیری میرســند .مرکز هر ماجرا در این کتابها مبنــی بر جلب توجه کودکان و
تحریک تخیل آنان اســت .کودکان در آموزش موضوع این کتاب میتوانند پای تخته بیایند و چیزهایی
را که هر بار آلبرت میآورد ،ببینند ،بشــمارند و تصویرهای آن را کنارش بکشــند .پس از مطالعه کتاب،
کودکان می توانند چیزهای دارای بعد از جمله مخروط یا مکعب و کره را نام برده و شناســایی کنند.

 .47داســلینگ ،جنیفر .ریاضی باموشــی :دوازده قدم آلبرت .محبوبه نجفخانی .تهران :افق.1399 .
32ص .خشتی .شابک.9786003539310 :

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمــات کلیدی :داستان ،داستان کودک ،آموزش ریاضی
معرفــی کتــاب :کتاب مصور حاضر دربــاره مفاهیم ریاضی ،اندازهگیری و اعــداد ،از مجموعه"ریاضی با
موشــی" است .آلبرت و واندا دو موش بانشــاط هستند که در قالب داستان کودکانه ،مشکالت ریاضی
خود را بیان و سپس به راه حل و یادگیری میرسند .مرکز هر ماجرا در این کتابها مبنی بر جلب توجه
کودکان و تحریک تخیل آنان اســت .کودکان در آموزش موضوع این کتاب میتوانند پای تخته بیایند و
چیزهایی را که هر بار آلبرت یا واندا میآورد؛ بشــمارند و تصویرهای آن را کنارش بکشند .با انجام دادن
فعالیتهــای مهارتی این کتاب ،روانخوانی کودکان نیز تقویت میگردد.

 .48اســکینز ،دافنــه .ریاضی باموشــی :مهمانی عصرانــهای آلبرت .محبوبــه نجفخانی .تهران :افق.
32 .1399ص .خشتی .شابک.9786003539303 :
مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمــات کلیدی :آموزش ریاضی ،داستان ،داستان کودک
معرفــی کتــاب :کتاب مصــور حاضر درباره مقایســه و درک بهتر عددها از مجموعه"ریاضی با موشــی"
اســت .آلبرت و واندا دو موش هســتند که در قالب داستان کودکانه ،مشــکالت ریاضی خود را بیان و
ســپس به راه حل و یادگیری میرســند .مرکز هر ماجرا در این کتابها مبنــی بر جلب توجه کودکان و
تحریک تخیل آنان است .کودکان در آموزش موضوع این کتاب میتوانند پای تخته بیایند و چیزهایی را
که هر بار آلبرت میآوردیا میپرســد؛ مقایسه کنند و تصویرهای آن را کنارش بکشند .با نگاه به موضوع
هر صفحه همچنین می توان احســاس و خواسته هر فرد را نسبت به آن موضوع سوال کرد.
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 .49کشفی ،اکبر /راستین ،اکرم .کار :ریاضی سوم دبستان .تهران :خیلی سبز172 .1399 .ص .رحلی.
شابک.9786007577554 :

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،درسنامه ،ریاضیات
معرفــی کتاب :این کتاب یک کتاب کمکآموزشــی برای ریاضی ســوم دبســتان اســت کــه مطالب آن
متناســب با فصلهای کتاب درســی با هدف تثبیت یادگیری و بهکارگیری آنچه در کالس آموختهشده،
ارائه شــده اســت .در این کتــاب برای مطالعه بیشــتر دانشآمــوزان ،کادرهای آموزشــی تحت عنوان
«درسنامه» درنظر گرفته شده تا دانشآموزان مروری بر خالصه مفاهیم ریاضی داشته باشند .همچنین
در هــر فصــل ،دو مرور بین چهار فعالیت کتــاب و یک خودآزمایی در پایان هر فصل جهت ارزشــیابی
دورهای ،طراحی شــده است .در بخش کوچکی از کتاب نیز با عنوان «سؤاالت ویژه» ،سؤالهایی جهت
آمادگی دانشآموزان تیزهوش ،ارائه شده است.

 .50حدادمنــش ،هــادی /خالقی ،کامبیز .مســابقات ریاضی کانگورو پایــه اول و دوم ابتدایی .تهران:
رمز (وابســته به شرکت منظومه اندیشه خالقی)134 .1399 .ص .رقعی .شابک.9786227056570 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم

کلمــات کلیدی :مسابقات علمی ،ریاضیات ،المپیاد
معرفی کتاب :مسابقات ریاضی «کانگورو» ،مسابقاتی است که در میان برگزارکنندگان المپیادها مطرح

است و سؤاالت آن داستانمحور ،چالشبرانگیز با محوریت وقایع و اتفاقاتی است که هر روز در زندگی
روزمره ما در دور و اطرافمان رخ میدهد .این کتاب دربردارنده سؤاالت مسابقات ریاضی کانگورو از سال
 2005تا 2016م ،مختص پایه اول و دوم ابتدایی به همراه پاســخنامه تشریحی است.

 .51حدادمنــش ،هادی /فرهی ،زهرا .مســابقات ریاضــی کانگورو پایه پنجم و ششــم ابتدایی .تهران:
رمز (وابســته به شرکت منظومه اندیشه خالقی)304 .1399 .ص .رقعی .شابک.9786227056624 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :مسابقات علمی ،ریاضیات ،المپیاد
معرفی کتاب :مسابقات ریاضی «کانگورو» ،مسابقاتی است که در میان برگزارکنندگان المپیادها مطرح

است و سؤاالت آن داستانمحور و چالشبرانگیز با محوریت وقایع و اتفاقاتی است که هر روز در زندگی
روزمره ما در دور و اطرافمان رخ میدهد .هدف اصلی این مسابقات بهکارگیری توانمندی دانشآموزان
در حل خالقانه مسئله است .کتاب دربردارنده سؤاالت مسابقه ریاضی کانگورو از سال  2002تا 2016م،
مختص پایه پنجم و ششــم ابتدایی به همراه پاسخنامه تشریحی است.
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 .52حدادمنش ،هادی /خالقی ،کامبیز .مسابقات ریاضی کانگورو پایه سوم و چهارم ابتدایی .تهران:
رمز (وابســته به شرکت منظومه اندیشه خالقی)214 .1399 .ص .رقعی .شابک.9786227056600 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم

کلمــات کلیدی :مسابقات علمی ،ریاضیات ،المپیاد
معرفی کتاب :ریاضیات «کانگورو» یکی از بزرگترین برنامههای ترویج ریاضیات در دنیاست که با هدف
ارتقــای درک ریاضی دانشآموزان و رشــد توانمندی آنــان برای لذت بردن از فعالیتهای هوشــمندانه

ریاضی در بیش از  80کشور جهان برگزار میشود .این کتاب دربردارنده سؤاالت مسابقه ریاضی کانگورو
از ســال  2002تا 2016م ،مختص پایه سوم و چهارم ابتدایی به همراه پاسخنامه تشریحی است.

شعر
 .53موســوی ،زهــرا .بقبقوها رو بردن ،ســیصدتا بوق آوردن .تهران :شــرکت انتشــارات فنی ایران.
24 .1398ص .خشتی .شابک.9786004771603 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :ادبیات كودكان ،شعر ،محیز زیست

معرفی کتاب :کتاب حاضر حاوی دوازده شعر کودکانه درباره محیط زیست و حفاظت از آن است .یکی
از اشــعار درباره آلودگی صوتی اســت و یکی دیگر درباره شــکارچیانی که تفنگ دارند و هرچیزی را شکار
میکنند .در جای دیگری آمده است« :زمین حالش خرابه ،چشاش دو چشمه آبه ،دلش پر از غم شده،
خیلی چیزاش کم شده!»

 .54بکتاش ،غالمرضا .بوســیدن ماه .قم :جمال24 .1399 .ص .خشتی .شابک.9789642029525 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر فارسی ،آموزش ابتدایی
معرفــی کتــاب :ایــن کتاب حاوی دوازده شــعر برای کودکان اســت .اشــعار درباره طبیعــت و برخی از
آفریدگان الهی اســت .شــعر «مادر» ،از مهر مادر به فرزند ســخن میگوید ،حتی اگر این مادر یک گل
باشــد! شــعر «دریاچه» از پاکی و زیبایی آن میگوید و شعر «ماه» ،درباره کودکی است که در خواب به
دیدن ماه میرود ،با او قدم میزند و روی او را میبوســد .شعر بعدی. ...
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 .55کشــاورز ،ناصر .ترتر ترانه :تل ...تل ...خر...خر...خربزه و نه شــعر دیگر .تلویزیون و نه شــعر
دیگر/زر...زر ...زرافه و نه شــعر دیگر/ســان ...ســان ...ساندویچ و نه شعر دیگر .تهران :هوپا.1399 .

24ص .خشتی .شابک.9786222042608 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم
کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر فارسی ،کودکان

معرفی کتاب :مجموعه حاضر چهار جلد اســت .هر کتاب شــامل چندین شــعر کودکانه اســت که در
هرکدام ،کودکان با چیزهای مختلفی آشــنا میشوند .در کتاب «تل..تل ..تلویزیون» ،کودکان با وسایل
خانه آشــنا میشــوند و در کتاب «زر..زر..زرافه» ،با حیوانات گوناگون .کودک در کتاب «سان..ســان..
ســاندویچ» خوراکیها و در کتاب «خر..خر..خربزه» میوههای مختلف را میشناسد.

 .56هاشــمی ،منیــره .خانــهام را دوســت دارم .تهــران :بهنشــر24 .1399 .ص .خشــتی .شــابک:
.9789640231593

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :شعر فارسی ،کودکان ،انواع ادبی

معرفــی کتــاب :این کتاب حاوی َده شــعر برای کودکان دوره ابتدایی اســت .اشــعار درباره موضوعات
مختلفــی اســت .از جمله هدیــه روز معلم ،آواز گنجشــکها ،کمک کردن به مادر ،دوســتی ،توجه به
گیاهان و ....شــعر «خانهام را دوست دارم» ،از زبان کودکی روایت میشود .او کشورش را دوست دارد
و از اینکه در ایران به دنیا آمده اســت ،خدا را شکر میکند.

 .57خیامی ،لیال/موســوی زاده سعیده .شــعرهای نیایش :خدای چینوماچین/یک گوشه از کار خدا.
تهران :بهنشر24 .1399 .ص .خشتی .شابک.9789640232682 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر ،نیایش

معرفی کتاب :مجموعه حاضر دو جلد دارد .کتاب «خدای چین و ماچین» که حاوی َده شــعر اســت و
کتاب «یک گوشــه از کار خدا» که هشــت شعر دارد .در هر شعر ،کودک به طریقی با خداوند بزرگ راز و
نیاز کرده و صحبت میکند .کودک برای آفریدههای خداوند از او تشــکر میکند.

24

 .58عرب خراســانی ،منصــوره .الال بادبادکم الال که رفتــی اون باالباال .تهران :بهنشــر24 .1399 .ص.
خشتی .شابک.9789640231449 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم

کلمــات کلیدی :انواع ادبی ،شعر فارسی ،کودکان

معرفــی کتــاب :ایــن کتاب حاوی ُنه الالیی اســت که در هریک از آنها از نمادهــای طبیعی و حیوانات
اســتفاده شده اســت ،مانند ابر ،باد ،مهتاب ،قورباغه و گربه .اولین الالیی برای ابر پاییزی است .ابری
که تمام روز باریده است ،با الالیی به خواب میرود تا صبح روز بعد بیدار شود و دوباره به شهر و کوچه
ببارد .در الالیی برای قورباغه. ...

علوم تجربی
 .59میتســون ،کرستی .بزن روی درخت جادویی .شــیدا رنجبر .تهران :پرتقال40 .1399 .ص .خشتی
کوچک .شابک.9786004629782 :

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمات کلیدی :داستان ،کودکان ،گیاهان
معرفی کتاب :کودکان در این داســتان با مراحل رشــدونمو یک درخت آشــنا میشــوند .مراحل رشد با
تصویر نشــان داده میشــود؛ یک درخت خشک قهوهای که یک درخت جادویی است و هر ضربهای که
به آن میزنید یک مرحله از رشــد به نمایش گذاشته میشود.

 .60الفترو ،اندروال .تاالســمی برای کودکان :همه چیز در مورد تاالســمی .افشــان شــیرکوند .تهران:
تیمورزاده24 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786002388759 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :بیماریها ،داستان علمی ،علوم پزشکی

معرفی کتاب :در این کتاب بهصورت داســتانی مصور اطالعاتی درباره بیماری «تاالســمی» ،ارائه شــده
اســت .افراد دچار تاالسمی دارای یک اختالل خونی ارثی هســتند که باعث کمخونی خفیف و یا شدید
میشــود .کمخونی بهعلت کمشدن هموگلوبین و کمشــدن تعداد گلبولهای قرمز ایجاد میشود .در
ایــن کتاب اطالعات پزشــکی کوتاه ،همراه با تصویرهای رنگی کودکانه درباره خون ،ســلولهای خونی،
اهمیــت و نقش خون ،تزریق خون ،آهن اضافی ،داروهای آهنزدا و درمان آهنزدایی ،نوشــته شــده
است.
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 .61بــن ،امیلــی /بومــن ،لوســی…[ودیگران] .دانشنامــه کــودکان :یــک فنجــان دانســتنی دربــاره

آتشفشــانها /یک فنجان دانســتنی درباره جنگلهای بارانی /یک فنجان دانستنی درباره ببرها و...
اصفهان :نوشته  .1399.رقعی.

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،دانشنامه

معرفی کتاب :این مجموعه که دارای عناوین زیادی اســت ،دانشــنامه ای برای دانشآموزان دبستانی
فرهنگ لغت مربوط به همان عنوان
است و به سواالت علمی کودکان پاسخ می دهد .در پایان کتاب،
ِ
شــامل معانی لغاتی که در کتاب اســتفاده شده و ممکن است کودکان با آنها آشنایی نداشته باشند،
ارائه میشود.

 .62جعفــری ،مهدیه /رزمجو ،زهرا /ســیفیکار ،مریم /غفاری ،مهناز /کریمی ،شــکیبا .درسیار علوم

پنجــم ابتدایی .تهران :مبتکران104 .1399 .ص .وزیری .شابک.9789640707289 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :پنجم

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،یادگیری ،علوم
معرفی کتاب :این کتاب شــامل تمرین و تکالیف منبعمحور برای کتاب علوم پایه پنجم ابتدایی است.
در ابتدای هر درس ،شما یک نقشه محتوایی میبینید که نکات مهم و کلیدی هر درس در این نقشه،
ارائه شده است .سپس هدفهای یادگیری را در ابتدای هر درس مطالعه میکنید که انتظار میرود به
این هدفها دست پیدا کنید .پرسشهای ارائهشده در هر درس کمک میکند تا شما آن درس را مرور
کنید و میزان یادگیری خود را بســنجید .یکی از اهداف ارائه این کتاب ،ایجاد فرصت برای فراتر رفتن از
سقف دانش مدرسهای است.

 .63دادور ،مــژگان .درسیــار علــوم چهــارم ابتدایی .تهران :مبتکران136 .1399 .ص .وزیری .شــابک:
.9789640708880

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،یادگیری ،علوم
معرفی کتاب :این کتاب شامل تمرین و تکالیف منبعمحور برای کتاب علوم پایه چهارم ابتدایی است.
در ابتدای هر درس ،شما یک نقشه محتوایی میبینید که نکات مهم و کلیدی هر درس در این نقشه،
ارائه شده است .سپس هدفهای یادگیری را در ابتدای هر درس مطالعه میکنید که انتظار میرود به
این هدفها دست پیدا کنید .پرسشهای ارائهشده در هر درس کمک میکند تا شما آن درس را مرور
کنیــد و میزان یادگیری خود را بســنجید .یکی از اهداف ارائه این کتــاب ،افزایش آمادگی دانشآموزان
برای شرکت در آزمونهاست.
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 .64دادور ،مــژگان .درسیــار علــوم ســوم ابتدایی .تهــران :مبتکران132 .1399 .ص .وزیری .شــابک:
.9789640708583

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،یادگیری ،علوم
معرفی کتاب :این کتاب شــامل تمرین و تکالیف منبعمحور برای کتاب علوم پایه ســوم ابتدایی است.
در ابتدای هر درس ،شما یک نقشه محتوایی میبینید که نکات مهم و کلیدی هر درس در این نقشه،
ارائه شــده اســت .ســپس هدفهای یادگیری را در ابتدای هر درس مطالعه میکنید که انتظار میرود
به این هدفها دســت پیدا کنید .پرســشهای ارائهشــده در هر درس کمک میکند تا شما آن درس را
مرور کنید و میزان یادگیری خود را بســنجید .یکی از اهداف ارائه این کتاب ،تقویت مهارت خودآموزی
و یادگیری مستقل در دانشآموزان است.

 .65لطفــی ،محمود .درسیار علوم ششــم ابتدایی .تهران :مبتکران136 .1399 .ص .وزیری .شــابک:
.9789640707241

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :ششم

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،یادگیری ،علوم
معرفی کتاب :این کتاب شامل تمرین و تکالیف منبعمحور برای کتاب علوم پایه ششم ابتدایی است.
در ابتدای هر درس ،شما یک نقشه محتوایی میبینید که نکات مهم و کلیدی هر درس در این نقشه،
ارائه شــده اســت .ســپس هدفهای یادگیری را در ابتدای هر درس مطالعه میکنید که انتظار میرود
به این هدفها دســت پیدا کنید .پرســشهای ارائهشــده در هر درس کمک میکند تا شما آن درس را
مرور کنید و میزان یادگیری خود را بســنجید .یکی از اهداف ارائه این کتاب ،تقویت توانایی دانشآموز
در حل مسائل پیچیده است.

 .66امیدواری ،سپیده .کودکان و زندگی( :)2کرم کوچولو .تهران :جهان ادیب48 .1399 .ص .خشتی.
شابک.9786005440478 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،حیوانات ،داستان

معرفی کتاب :این کتاب ،دومین کتاب از مجموعه کتابهای «کودکان و زندگی» اســت .در این کتاب
به برخی از مفاهیم مربوط به رابطه فرد با طبیعت از دیدگاه قرآن پرداخته میشود .هدف از نگارش این
داســتان انتقال پیامهای دوستداشتن طبیعت؛ احترام به حق حیات دیگر جانداران؛ آسیب نرساندن
به دیگر جانداران؛ مهربان بودن با طبیعت و استفاده درست از طبیعت ،نعمتها و داشتهها است .در
این راســتا مفاهیم ایمان و شکر نیز برای مخاطبان ،توضیح داده میشود.
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 .67ســولیس ،فرمین .کــی بود؟ چی بود؟ کجا بود؟ :جانوران .فرزانــه کریمی .تهران :قدیانی.1399 .
36ص .رحلی .شابک.9786000810696 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،حیوانات ،داستانهای تصویری
معرفی کتاب :در این کتاب تصویری و رنگی ،کودکان با جانوران عجیبی مانند «خفاش»« ،موش کور»،
«جوجه تیغی»« ،هشــتپا»« ،ســتاره دریایی»« ،دلقکماهی»« ،توکان» ،و ،...آشــنا میشــوند که در
بیابانهای داغ ،جنگل ،اقیانوسهای ســرد و دریاهای یخزده قطب ،مزرعه و ،...زندگی میکنند.

 .68سولیس ،فرمین .کی بود؟ چی بود؟ کجا بود؟ :دایناسورها .فرزانه کریمی .تهران :قدیانی.1399 .
36ص .رحلی .شابک.9786000810689 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :حیوانات ،داستانهای تصویری ،دانیاسور

معرفی کتاب :دایناسورها گروهی از خزندگان مهرهدار بودند که حدود  235میلیون سال پیش در دوره
«تریاس  -پسین» بهوجود آمدند و در جریان رویداد انقراض «تریاس  -ژوراسیک بهصورت جانوران برتر
در خشکی درآمدند و سلطه آنها بر خشکی تا پایان دوره «کرتاسه» ادامه یافت .با وقوع رویداد انقراض
«کرتاســه – پالئوژن» بیشــتر آنها به غیر از یک تبار که امروزه «پرندگان» خوانده میشــوند ،منقرض
شــدند .در این کتاب تصویری و رنگی ،کودکان با انواع «دایناسورها» و زندگی آنها آشنا میشوند.

 .69المــری ،آماندا /هورویتس ،لورا .ماجراجوییهــای رایلی :خطر در بیشــهزارهای آفریقای جنوبی.
مریم رضازاده .تهران :شرکت انتشارات فنی ایران36 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786004772389 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :داستانهای ماجراجویانه ،حیات وحش ،محیط زیست
معرفی کتاب :مجموعه «ماجراجوییهای رایلی» ،داســتان پســرک ماجراجویی است که به گوشهوکنار
دنیا ســفر میکند؛ «خطر در بیشــهزارهای آفریقایجنوبی» ،ماجرای ســفر «رایلی» بــه آفریقای جنوبی
است .رایلی همراه عمو «مکس»« ،زنعمو» و دخترعمو «آلیس» راهی بیشهزار میشوند ،به گشتوگذار
میپردازنــد ،با جانوران مختلف آشــنا میشــوند و متوجه میشــوند که چه خطراتی جانــوران را تهدید
میکند ولی ناگهان ،تعدادی فیل ماده و بچهفیل را میبینند که بهســمت آنها میآیند و. ...
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 .70المری ،آماندا /هورویتس ،لورا .ماجراجوییهای رایلی :در جستجوی پاندا .مریم رضازاده .تهران:
شرکت انتشارات فنی ایران36 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786004772624 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :داستانهای ماجراجویانه ،حیوانات ،محیط زیست
معرفی کتاب :مجموعه «رایلی» ،داستان پسرک ماجراجویی است که به گوشهوکنار دنیا سفر میکند؛
«در جســتوجوی پاندا» ،ماجرای ســفر هیجانانگیز «رایلی» و عمو «مکس» است که با گشتوگذار در
منطقه حفاظتشــده زیســتگاه پانداها ،با گیاهان و جانوران بومی منطقه آشنا میشوند و از چند پاندا
عکس میگیرند و برای مرکز تحقیقاتی میفرســتند .آنها ناگهان متوجه میشوند که پاندایی گم شده
است. ...

 .71المری ،آماندا /هورویتس ،لورا .ماجراجوییهای رایلی :ســفر پرخطر ماهیهای آزاد .مریم عربی.
تهران :شــرکت انتشارات فنی ایران36 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786004772952 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :داستانهای ماجراجویانه ،حیوانات ،محیط زیست
معرفی کتاب :مجموعه «رایلی» ،داستان پسرک ماجراجویی است که به گوشهوکنار دنیا سفر میکند؛
«ســفر پرخطــر ماهیهــای آزاد» ،ماجرای ســفر «رایلی» به آالسکاســت .رایلی همــراه عمو «مکس»،
«زنعمــو» و دخترعمو «آلیس» به منطقهای در رودخانه ســفر میکنند و بــا جانورانی که در آن منطقه
زندگی میکردند ،آشــنا میشــوند .آنها میخواســتند ببینند چه چیزی باعثشــده که ماهیهای آزاد
منطقه به خطر بیفتند .وقتی عمو مکس و آلیس داشتند دستگاه ماهییاب را به رایلی نشان میدادند،
دو مرغ دریایی شــیرجه زدند و دستگاه ماهییاب به روی تختهسنگها افتاد و. ...

 .72المــری ،آماندا /هورویتــس ،لورا .ماجراجوییهای رایلی :صحرای وحشــی اســترالیا .مریم عربی.
تهران :شــرکت انتشارات فنی ایران36 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786004772945 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :داستانهای ماجراجویانه ،حیوانات ،محیط زیست
معرفی کتاب :مجموعه «رایلی» ،داستان پسرک ماجراجویی است که به گوشهوکنار دنیا سفر میکند؛
«صحرای وحشی استرالیا» ،ماجرای سفر رایلی به استرالیاست« .رایلی» همراه عمو «مکس» و دخترعمو
«آلیس» به زیســتگاه «کوآالها» میروند و با جانوران منطقه آشــنا میشوند .آنها متوجه میشوند که
کوآالها برای غذا و سرپناه به درختان اکالیپتوس نیاز دارند ،ولی این درختان قطع میشوند تا جایشان
را به مزارع و شــهرها بدهند .برای همین ممکن است کوآالها منقرض شوند. ...
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 .73شــاهمحمدی ،طاهره .ماجراهای ثمین و امین :انرژی :به حفظ انرژی کمک کنیم! .تهران :ذکر.
24 .1399ص .خشتی .شابک.9786222371159 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم
کلمــات کلیدی :انرژی ،کودکان ،محیط زیست

معرفی کتاب« :ثمین» و «امین» ،خواهر و برادر کنجکاوی هستند که با پیگیری سؤاالتشان و همراهی
پدر و مادر ،ســعی دارند بهصورت ســاده و ســرگرمکننده ،اطالعــات کودکان را درباره محیطزیســت و
چگونگــی حفظ و نگهداری آن افزایش دهند ،تا کودکان خود راه درســت را پیــدا کنند .در جلد پنجم از
مجموعه «دوســتی با محیطزیست» ،کودکان گروه سنی «ب» و «ج» ،اطالعات مفیدی را درباره «منابع
انرژی» ،بهدست میآورند.

 .74شاهمحمدی ،طاهره .ماجراهای ثمین و امین :بازیافت :به کمک بازیافت ،زمین رانجات دهیم!.
تهران :ذکر24 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786222371135 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :بازیافت زبالهها ،کودکان ،محیط زیست

معرفی کتاب« :ثمین» و «امین» ،خواهر و برادر کنجکاوی هستند که با پیگیری سؤاالتشان و همراهی
پدر و مادر ،ســعی دارند بهصورت ســاده و ســرگرمکننده ،اطالعــات کودکان را درباره محیطزیســت و
چگونگــی حفــظ و نگهداری آن افزایش دهند ،تا کودکان خود راه درســت را پیدا کنند .در جلد ســوم از
مجموعه «دوســتی با محیطزیست» ،کودکان گروه سنی «ب» و «ج» ،اطالعات مفیدی را درباره «پدیده
بازیافت» ،بهدست میآورند.

 .75شاهمحمدی ،طاهره .ماجراهای ثمین و امین :زمین :از زمین مواظبت کنیم! .تهران :ذکر.1399 .
24ص .خشتی .شابک.9786222371128 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم
کلمــات کلیدی :آلودگی زمین ،کودکان ،محیط زیست

معرفی کتاب« :ثمین» و «امین» ،خواهر و برادر کنجکاوی هستند که با پیگیری سؤاالتشان و همراهی
پدر و مادر ،ســعی دارند بهصورت ســاده و ســرگرمکننده ،اطالعــات کودکان را درباره محیطزیســت و
چگونگــی حفــظ و نگهــداری آن افزایش دهنــد ،تا کودکان خود راه درســت را پیدا کننــد .در جلد دوم
از مجموعــه «دوســتی با محیطزیســت» ،کودکان گروه ســنی «ب» و «ج» ،اطالعات مفیــدی را درباره
«حفاظت از زمین» ،بهدست میآورند.
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 .76شــاهمحمدی ،طاهره .ماجراهای ثمین و امین :کشــاورزی ارگانیک :با محصوالت ارگانیک ســالم
بمانیــم! .تهران :ذکر24 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786222371166 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم

کلمــات کلیدی :کودکان ،کشاورزی ،محیط زیست

معرفی کتاب« :ثمین» و «امین» ،خواهر و برادر کنجکاوی هستند که با پیگیری سؤاالتشان و همراهی
پدر و مادر ،ســعی دارند بهصورت ســاده و ســرگرمکننده ،اطالعــات کودکان را درباره محیطزیســت و
چگونگــی حفظ و نگهــداری آن افزایش دهند ،تا کودکان خود راه درســت را پیدا کنند .در جلد ششــم
از مجموعــه «دوســتی با محیطزیســت» ،کودکان گروه ســنی «ب» و «ج» ،اطالعات مفیــدی را درباره
«کشاورزی ارگانیک و غذاهای سالم» ،بهدست میآورند.

 .77صادقی ،مهرناز /شــعبانزاده ،ریحانه .ماجراهای من و درســام :علوم ششــم .تهران :خیلی سبز.
116 .1399ص .رحلی .شابک.9786004121217 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :ششم

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،درسنامه ،علوم
معرفی کتاب :در این کتاب برای هر درس علوم از پایه ششــم دبســتان ،یک درســنامه خالصه ،مفید
و یاددهنده ارائه شــده که هرچه را الزم باشــد بدانید با بیانی ساده و روشــن ،توضیح داده است .بعد
از درســنامه یکسری سؤال ،شبیه ســؤالهای امتحانی آمده است که شــما را برای ورود به آزمونهای
مختلف آماده میکند .همچنین پاســخنامه تشریحی سؤالها در پایان کتاب ،درج شده است.

علوم تربیتی
 .78حســنی ،محمــد .ارزشــیابی آمیخته با یاددهــی یادگیــری :ارزشــیابی کیفی توصیفــی در جریان
یاددهی یادگیری .تهران :مؤسســه کورش چاپ96 .1399 .ص .رقعی .شابک.9786229647400 :

مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :ارزشیابی آموزشی ،نظامهای آموزشی ،آموزش ابتدایی
معرفــی کتــاب :ماهیت ارزشــیابی کیفــی توصیفی در توجه و تمرکز آن بر فراینــد یاددهی و یادگیری و
بهبود آن اســت .در این کتاب ،کاربرد ارزشــیابی کیفی توصیفی در کالس ،با نگاهی نو بررســی شــده

و حاصل کار مدلی برای تلفیق یاددهی یادگیری با ارزشــیابی اســت .الگوی مفهومی ارزشــیابی کیفی
توصیفــی ،و اصولی برای تدوین طرحوارۀ عمل یاددهی یادگیری آمیخته با ارزشــیابی ،محتوای کتاب را
شکل میدهند.
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 .79معانــت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش وپرورش اســتان اصفهان .ارزشــیابی کیفــی -توصیفی:
گامی در راســتای برقراری عدالت آموزشــی .اصفهان :چشمه آفرینش128 .1399 .ص .وزیری .شابک:

.9786229654651

مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :آموزش ابتدایی ،ارزشیابی آموزشی
معرفــی کتــاب :کتــاب حاضر به منظور تکمیل اطالعات معلمان درباره ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی،
در پنج بخش محتوای متناســب را ارائه کردهاســت .بخش اول در خصوص اهداف آییننامه ارزشیابی
کیفی-توصیفــی توضیحاتی میدهد .نظریههای یادگیری و ســه رویکرد روانشــناختی در بخش بعدی
مطرح شــدهاند .محتــوای بخشهای دیگر عبارت اســت از :چرایی ،چیســتی و اهــداف و ویژگیهای
ارزشــیابی کیفی توصیفی؛ چگونگی اجرای ارزشیابی کیفی توصیفی؛ آنچه معلمان و مدیران و معاونان
آموزشی باید بدانند.

 .80اندیشــهورزان :در تمنای یادگیری :ضیافت آموختن ،گفتوگوهای اســدهللا مرادی با محمدرضا
ســرکار آرانی .تهران :شرکت افست272 .1399 .ص .وزیری .شابک.9786009660193 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :آموزش و پرورش ،آیندهنگری ،یادگیری
معرفــی کتــاب :کتاب «در تمنای یادگیری» ،از بزرگانی ســخن میگوید کــه در صحنههای ُخرد کالس و
مدرســه یا تصمیمگیری کالن آموزشوپرورشــی ،نقش داشتهاند .در این کتاب ،نقش و اهمیت عمل و
تجربه اندیشــهورزان در حوزه تعلیموتربیت ،مستندسازی شده است .جلد دوم از این کتاب دربردارنده
داســتان زندگی بزرگان عرصه تعلیموتربیت اســت که در قالب گفتوگو ،تنظیم شــده است .در بخش
دیگر نیز تجارب این افراد در عرصههای علمی و عملی ،بازتاب داده شــده است.

 .81ملنتیــن ،کلر .بازیدرمانــی تکنیکهای قدرتمند و کاربردی برای درمــان اختالالت کودکان .اعظم
فاضلی .تهران :کتاب ارجمند232 .1399 .ص .وزیری .شابک.9786222570040 :

مخاطب :معلم /مشاور

کلمــات کلیدی :اختاللهای رفتاری ،بازیدرمانی ،تمرینها
معرفــی کتــاب :کــودکان از بازی و تصویرســازی ذهنی برای کشــف محیط اطراف و احســاس آنچه که
میبینند ،میشــنوند و تجربه میکنند ،استفاده میکنند« .بازیدرمانی» ،نوشته «کلیر ملنتین» ،کتابی
درباره کاربــرد بازیدرمانی در درمان اختالالتی مانند «بیشفعالی»« ،اضطراب»« ،اُتیســم»« ،اختالالت
رفتار گسسته» ،و «افسردگی در کودکان» است.
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 .82ویلینگهام ،دانیلتی .چگونه مدرســه را با رویکرد شــناختی دوستداشــتنی کنیم؟ :کارکرد مغز و
عملکــرد آن در کالس درس از دیدگاه شــناختی .حســن مخلص ،پیمــان آزرمی .تهران :انجمن اولیا و

مربیان320 .1399 .ص .رقعی .شابک.9789644513695 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :روانشناسی ،یادگیری ،مدارس ،کالس درس
معرفــی کتــاب :یکی از دغدغههای معلمان و خانوادهها عالقهمند کردن دانشآموزان به مدرســه برای
یک یادگیری لذتبخش اســت؛ بهطوری که بتوانند از نظر شــناختی ،عاطفی ،اجتماعی ،و ،...تغییرات
مثبتی در دانشآموزان ایجاد کرده ،موجبات پیشــرفت و ارتقای ســطح دانش و شناخت آنها را فراهم
کنند .در این کتاب در بخشها و فصلهای مختلف ،تالش شده است مشکالت مربوط به عالقهمندی
دانشآموزان به مدرســه و علم ،بررسی شود و برای هر یک ،راهکاری ارائه گردد.

 .83نیــازی ،مجتبــی .شــناخت و درمــان مشــکالت ویــژه یادگیــری در پیــش از دبســتان و دبســتان:
(راهنمــای عملــی والدیــن ،مربیــان ،معلمــان و مشــاوران) .اصفهان :نوشــته256 .1399 .ص .رقعی.
شابک.9786003861862 :

مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :اختالالت رفتاری ،درمان ،یادگیری ،آموزش ابتدایی
معرفــی کتــاب :برخــی کودکان با ناتوانیهای یادگیری از نظر هوشــی ،عقبماندگــی ذهنی ندارند ،اما
بعضی مهارتهای خاص مورد انتظار را فرا نمیگیرند .کودکان موضوع این کتاب ،اکثر مهارتها را مثل
سایر کودکان نمیآموزند .در این کتاب دربارۀ شناخت و درمان مشکالت ویژۀ یادگیری در دو گروه سنی
پیش از دبســتان و دبســتان به طور مفصل بحث شــده و سپس مشــکالت خلقی ،اضطرابی و رفتاری
مطرح و بررسی شدهاند.

 .84ویتیکــر ،تــاد .کتــاب آینــده :تربیــت خــاق و ماهرانــه :مربیــان خــاق متفــاوت عمــل میکنند.
راضیهسادات شجاعی .تهران :سازوکار188 .1399 .ص .رقعی .شابک.9786007325728 :

مخاطب :معلم /مشاور

کلمــات کلیدی :راهنمای معلم ،مهارتهای آموزشی
معرفــی کتــاب :این کتاب دربارۀکارهایی اســت کــه معلمها باید انجام دهند تا ماهر و خالق شــوند.
نویســنده کارهایی مثــل برقراری ارتباط بــا والدین ،مدارا بــا دانشآموزان ،جلب توجــه دانشآموز به
محتوای درس معلم را پیشــنهاد و آموزش میدهد تا معلــم بتواند در مجموع میانگین کالس را چه از
نظر تربیتی و چه از نظر درسی باال ببرد.
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 .85اریه ،فیلیپ .کتابهای پژوهشی :قرون کودکی ،تاریخ اجتماعی زندگی خانوادگی .زینبسادات
غنی .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان440 .1398 .ص .وزیری .شابک.9789643918163 :
مخاطب :معلم

کلمات کلیدی :خانواده ،تاریخ
معرفی کتاب :از دوران قبل از شکلگیری مدرسه تا امروز ،نقشهای افراد خانواده تحول بسیار داشته
است .این کتاب در میان این نقشها ،تحول نقش کودک را بررسی میکند .کتاب سه بخش کلی دارد:
ایدۀ کودکی؛ زندگی مدرسهای؛ خانواده.

 .86مرتضــویزاده ،سیدحشــمتهللا .مدیریــت و برنامهریــزی کالسهای چندپایه .تهران :مؤسســه
کورش چاپ402 .1398 .ص .وزیری .شابک.9786229992708 :
مخاطب :معلم /دانشجومعلمان

کلمــات کلیدی :کالس درس ،برنامه ریزی درسی
معرفی کتاب :تدریس در کالسهای چندپایه یکی دیگر از شــکلهای آموزشــی است که در بسیاری از
کشــورهای دنیا رایج اســت .عنوانهای مطالــب این کتاب عبارتاند از :کلیــات تدریس در کالسهای
چندپایه و مفاهیمی مثل کالسهای چندپایۀ سیار ،چندسنی و قرآنی؛ برنامهریزی آموزش در کالسهای
چندپایــه بــه عنوان یک فرایند؛ مدیریــت کالسهای چندپایه؛ طرح درس و ضــرورت آن در کالسهای
چندپایه؛ روشهای تدریس در کالسهای چندپایه؛ مواد و وســایل آموزشی در کالسهای چندپایه.

 .87هورنبــای ،گــری .مشــارکت والدیــن در آموزشوپــرورش کــودکان :ایجــاد همــکاری مؤثــر بیــن

خانــواده و مدرســه .مهــرزاد فراهتــی .تهران :انجمــن اولیا و مربیان224 .1398 .ص .رقعی .شــابک:
.9789644513282

مخاطب :معلم /مدیر /مشاور

کلمــات کلیدی :آموزش و پرورش ،تعلیم و تربیت ،مدارس
معرفی کتاب :در این کتاب ،نویســنده براســاس تجربیات بهدســتآمده ،اطالعاتی را فراهم کرده تا به
روانشناسان ،معلمان و دیگر متخصصان کمک کند که در جهت ایجاد سیاستهای کارآمد و اثربخش
در مدارس با هدف توســعه دانش و مهارتهای الزم برای مشــارکت مؤثــر والدین ،با یکدیگر همکاری
کنند .یافتههای ارائهشده در کتاب مربوط به مدارس ابتدایی نیوزلند ،انگلستان و باربادوس ،میباشد.
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 .88آر ،ریچل 100 .ایده برای معلمان ابتدایی :تفکیک .ســمیه علیمحمدی .مهدداوران :دبیرخانه .2
180 .1398ص .وزیری .شابک.9786229616055 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :آموزش و یادگیری ،تدریس اثربخش
معرفی کتاب :تفکیک ،موضوع کامال بحثبرانگیز در ســطح آموزش اســت که براســاس سطح تعیین
میشــود .تفکیــک در مقطــع ابتدایی باید روی نیازهای فردی متمرکز شــود و بهمنظور پاســخگویی به
نیازهای همه دانشآموزان صورت گیرد .این کتاب ،مجموعهای از روشهای گوناگون برای سازماندهی
و تفکیک و نیز مجموعهای از نکات درباره چگونگی سکوسازی ،نحوه ساختار یادگیری و نحوه استفاده از
نتایج برای پیشرفت بیشتر در تمامی محدوده سنی اولیه است .الزم به یادآوری است ،ایدههای مربوط
به هر فصل از متخصصان ابتدایی در سراســر کشور ،جمعآوری و ارائه شده است.

 .89حســنی ،محمد .ارزشــیابی کیفی توصیفی :جســتاری برای تدویــن چهارچوب مفهومــی .تهران:
مؤسسه کورش چاپ72 .1399 .ص .رقعی .شابک.9786229647431 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :نظامهای آموزشی ،ایران ،ارزشیابی آموزشی
معرفــی کتــاب :ارزشــیابی یکی از اهرمهــای اصالح و بهبــود موقعیتهای یادگیری و نظام آموزشــی
محسوب میشود .کتاب حاضر به دو موضوع کلی پرداخته است :آسیبشناسی اشاعۀ ارزشیابی کیفی
توصیفی در نظام آموزشــی ایران؛ چارچوب مفهومی ارزشــیابی کیفی توصیفی .نویسنده کوشیده است
الگوی نظری ارزشــیابی کیفی توصیفی را به زبانی بســیار ساده تشــریح کند .در انتها نیز راهبردی برای
حضور واقعی ارزشــیابی کیفی توصیفی در تجربۀ تدریس و یادگیــری دانشآموزان (تدریس آمیخته با
ارزشیابی) ارائه کرده است.

فارسی
 .90مجدفــر ،مرتضی .افســانهها در کالس درس .تهران :پیشــگامان پژوهشمــدار272 .1399 .ص.
وزیری .شابک.9786008529170 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :داستان کوتاه ،تمرینها ،خالقیت

معرفــی کتــاب :در ایــن کتــاب ،مؤلف با بهرهگیری از افســانههایی بــا حضور حیوانــات و تمثیلها و
داستانهای ایرانی و جهانی ،بازیها ،فعالیتها ،تمرینها و پژوهشهایی خالقیتمحور طرح میکند
که برای توســعۀ سواد خواندن کودک دبســتانی مفیدند .محتوای کتاب سهسطح دارد :ازوپ در کالس
درس؛ الفونتــن در کالس درس و بیدپــا در کالس درس .هر ســطح حکایتها و ســپس فعالیتهایی
مرتبط را شامل میشود.
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 .91رئیســی امجد ،علیرضا /شــمس ،اعظم /رئیسی امجد ،فاطمه .پنج خط و نشــانهها :زیبانویسی،
امال ،روانخوانی ویژه دانشآموزان پایه اول دبســتان .تهران :شــرکت تعاونی خدمات نشر سرمشق.

88 .1399ص .رحلی .شابک.9786227380071 :
مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،زبان آموزی ،تمرینها
معرفــی کتــاب :ایــن کتاب ،متأثــر از رویکردهای جدید کتاب فارســی اول ابتدایی و بــا هدف پرورش
همهجانبه مهارتهای مختلف زبانآموزی (شنیدن ،گفتن ،خواندن و نوشتن و همچنین افزایش دقت

تمرکز و توجه فراگیران) ،تألیف شده است .کتاب پیشرو یک کتاب چند ُبعدی است که شامل «دیکته
شــب»« ،روانخوانی»« ،زیبانویسی»« ،داســتانخوانی» و «داستاننویسی» میشــود .وجه تمایز این
کتاب با کتابهای همراســتای خود؛ داشــتن کلمهها و جملهها در حد توان کودک  6یا 7ســاله کالس
اولی ،رنگی بودن حروف در کلمهها ،پنج خط بودن بهجهت آموزش توازن خطی و زیبانویسی و داشتن
جدول ترکیب در هر درس ،ارزشــیابی عملکردی تصویری و ارزشیابی ماهانه در انتهای هر ماه است.

 .92ســیدناصری ،فهیمــه .جورجین واژهها جلد  :6ســطح خیلی دشــوار برای کالس چهــارم ،پنجم و

ششــم .تهران :ذکر24 .1399 .ص .وزیری .شابک.9786222370305 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :کتاب کار ،راهنمای آموزشی ،جورچین

معرفــی کتاب :بهخاطر ســپردن تصویر واژهها در قالب حل جدولهــای متنوع یکی از بهترین راههایی
اســت که ذهــن دانشآموزان را به چالش میکشــد و باعــث تقویت حافظه و افزایــش تمرکز و دقت
میشــود« .جورچین واژههــا» در کنار تقویت دامنــه واژگانی کودکان ،باعث افزایــش اعتمادبهنفس و
توانایی آنها در صحیح نوشتن واژهها و عالقه به دیکته میشود .جلد ششم این کتاب در سطح خیلی
دشوار ،تهیه شده است.

 .93بلیتــون ،انیــد .خودم داســتان مــی خوانم :خرگــوش گنــده .مهدی ضرغامیان .تهران :مؤسســه
فرهنگی مدرسه برهان48 .1398 .ص .وزیری .شابک.9789640818947 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :مهارتهای آموزشی ،داستان کودک ،هوش
معرفــی کتــاب :کتــاب حاضــر یکــی از مجلدات مجموعــهای پنججلدی اســت که میکوشــد همراه با
تمرینهای متنوع ،مهارتهای خواندن ،نوشــتن ،شنیدن و سخنگفتن کودکان سالهای اول دبستان
را تقویت کند .در ابتدای کتاب ،شخصیتها و مکانهای رویدادن داستان معرفی شدهاند .همچنین،
در هر صفحه ،ســؤالهایی مفهومی و امالیی یا خواندنی از ماجرای آن بخش پرسیده شده است.
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 .94بلیتــون ،انیــد .خــودم داســتان میخوانــم :دعــوت از خرگوش ناقــا .مهدی ضرغامیــان .تهران:
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان48 .1399 .ص .وزیری .شابک.9789640818923 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم

کلمــات کلیدی :داستان کودک ،خواندن ،تقویت توجه

معرفــی کتــاب :کتــاب حاضــر از مجموعهای پنججلدی ،شــامل داســتانهایی اســت که بــه افزایش
مهارتهای خواندن ،نوشتن ،شنیدن ،و سخنگفتن کودکان سالهای نخست دبستان کمک میکنند.
کتابهای این مجموعه برای تقویت خواندن دانشآموزان کندخوان سالهای اول دبستان مناسباند.
در ابتــدای داســتان ،مکانها و شــخصیتها به صورت تصویری معرفی شــدهاند .پرســش لغتهای
ســخت و اصطالحات و نیز پرســشهایی از متن داســتان ،از جمله ابتکارات نویســندهاند .در انتها نیز
پرســشهایی شفاهی ،نوشتنی و تقویتی مخاطب را به چالش کشیدهاند.

 .95بلیتون ،انید .خودم داســتان میخوانم :ســطل چســب خرگوش ناقــا .مهدی ضرغامیان .تهران:
مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان48 .1398 .ص .وزیری .شابک.9789640818930 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم

کلمــات کلیدی :تقویت توجه ،داستان کودک ،خواندن

معرفــی کتــاب :کتــاب حاضــر از مجموعهای پنججلدی ،شــامل داســتانهایی اســت که بــه افزایش
مهارتهای خواندن ،نوشتن ،شنیدن ،و سخنگفتن کودکان سالهای نخست دبستان کمک میکنند.
کتابهای این مجموعه برای تقویت خواندن دانشآموزان کندخوان سالهای اول دبستان مناسباند.
در ابتــدای داســتان ،مکانها و شــخصیتها به صورت تصویری معرفی شــدهاند .پرســش لغتهای
ســخت و اصطالحات و نیز پرســشهایی از متن داســتان ،از جمله ابتکارات نویســندهاند .در انتها نیز
پرســشهایی شفاهی ،نوشتنی و تقویتی مخاطب را به چالش کشیدهاند.

 .96بلیتون ،انید .خودم داســتان میخوانم :گنج خرگوش ناقلا .مهدی ضرغامیان .تهران :مؤسســه
فرهنگی مدرسه برهان48 .1398 .ص .وزیری .شابک.9789640818961 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم

کلمــات کلیدی :داستان کودک ،تقویت توجه ،خواندن

معرفــی کتــاب :کتــاب حاضــر از مجموعهای پنججلدی ،شــامل داســتانهایی اســت که بــه افزایش
مهارتهای خواندن ،نوشتن ،شنیدن ،و سخنگفتن کودکان سالهای نخست دبستان کمک میکنند.
کتابهای این مجموعه برای تقویت خواندن دانشآموزان کندخوان سالهای اول دبستان مناسباند.
در ابتــدای داســتان ،مکانها و شــخصیتها به صورت تصویری معرفی شــدهاند .پرســش لغتهای
ســخت و اصطالحات و نیز پرســشهایی از متن داســتان ،از جمله ابتکارات نویســندهاند .در انتها نیز
پرســشهایی شفاهی ،نوشتنی و تقویتی مخاطب را به چالش کشیدهاند.
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 .97عربــی ،شــیما /عربی ،عصمت .دفتر مشــق من .مشــهد :ضریح آفتــاب160 .1399 .ص .وزیری.
شابک.9786004763844 :

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،یادگیری ،تمرینها

معرفی کتاب :در این کتاب براســاس کتاب فارسی اول دبستان ،کودکان با خط تحریری آشنا میشوند
و کلمات جدید در هر درس بهمنظور افزایش دامنه لغات ،و نشــانه جدید در ابتدای هر درس بهمنظور
آشنایی بیشــتر با نشانهها ،ارائه میشود .تکرار و تمرین بیشتر دانشآموزان بهمنظور تثبیت یادگیری،
تقویت مهارتهای خواندن و نوشــتن با استفاده از روشهای نوین آموزشی از اهداف کتاب است.

 .98ســپهر ،حمیــد .زبان و ســوادآموزی کودکان .یزد :شــهد علــم344 .1399 .ص .رقعی .شــابک:
.9786008418399

مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :کودکان ،کمتوان ذهنی ،یادگیری ،سوادآموزی
معرفــی کتــاب :احیــای گفتوگوی علمــی و کاربردی در موضــوع «رویکردها و روشهای ســوادآموزی
کــودکان» ،هدف اصلی این کتاب اســت .در ایــن کتاب ،رواج رویکــرد رفتارگرایانــه و حافظهمحور در
ســوادآموزی بهعنوان یکی از زمینههای اصلی ضعف کودکان ایرانی در مهارت خواندن و استمرار بحران
«کتابنخوانی» در جامعه معرفی میشــود و اصالح روشهای ســوادآموزی و توجه به رویکرد رشد زبان
برای مقابله با مشــکالت یادشــده ،توصیه میشود .ترجمة پیوست کتاب ،اثری از «سالی ام رگو» نیز با
هدف شــناخت بهتر و کاربردی رویکرد مبتنی بر ادبیات ،متنی روان از مطالعات موردی ســوادآموزی و
کودکان با نیازهای ویژه در مدرســه عادی را ارائه میکند.

 .99نجفی پازوکی ،معصومه /علیمحمدزاده ،ثریا /طاقدیس ،سوســن .شــوق خواندن(/)3( /)2( /)1
( .)4تهران :مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان  .1399.رحلی.

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم

کلمــات کلیدی :راهنمایی آموزشی ،خواندن ،مهارت
معرفــی کتــاب :این مجموعه چهارجلدی از مجموعه مهارتمحور «مشــق شــب» اســت کتای شــامل
تعدادی داســتان اســت و در پایان هر داســتان پرســش و پاسخ گنجانده شده اســت .مطالعه متن و
پشت سر هم و بدون فاصله باشد .هدف از ارائه این کتابها ضمن تقویت
پاسخگویی به سؤالها باید
ِ
درک متن ،تقویت صامتخوانی (خواندن با حرکت چشــم) دانشآموزان ،تقویت تمرکز و دقت
مهــارت
ِ
خواندن ،افزایش دانش واژگانی ،و ایجاد عادت مطالعه است.
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 .100فرهــادی ،گلــزار .کار :امــای اول دبســتان .تهران :خیلی ســبز132 .1399 .ص .رحلی .شــابک:
.9786004120982

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،کتاب کار ،امالی فارسی
معرفــی کتــاب :ایــن کتاب در راســتای اهداف برنامه درســی ملی و با هدف آمــوزش هدفهای نوین،
پــرورش نظم فکری و درســت تفکر کــردن ،ایجاد توانایی در انجام محاســبات ذهنی ،حدس و تخمین
کمیتها و نیز توانایی در برآورد حل مسئله و حدس پاسخ آنها نوشته شده است .تمرینهای جذاب
و متنوع جهت یادگیری نوشــتن کلمهها ،جای خالی ،جملهســازی ،کلمهسازی و - ...به همراه یک لوح
فشــرده که نحوه صحیح گفتن امال را آموزش میدهد -در کتاب ارائه شــده است .انواع مختلف سؤال
(چهارگزینهای ،جای خالی ،درســت یا نادرســت ،انتخاب کنید ،پرســشهای مفهومی ،تکمیل جدول و
سؤاالت تشریحی) نیز در کتاب ،آورده شده است.

 .101کلهر ،مژگان .کالس اولی ،کتاب اولی :اسبم دندان درد دارد .تهران :افق36 .1399 .ص .رقعی.
شابک.9786003539099 :

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمــات کلیدی :داستان کودک ،راهنمای آموزشی ،خواندن
معرفــی کتــاب :ایــن کتاب با ارائه یک داســتان ،مهارت خواندن و نوشــتن کــودکان کالس اولی را در
یادگیری بهتر و راحتتر حروف الفبا بیشــتر میکند و باعث میشود کودک بتواند از همان ماههای اول
یادگیری لذت بیشــتری ببرد ،همچنین بتواند به تنهایی کتابهایی با کلمات ســاده را مطالعه کند .در
بخــش پایانی ،کتاب با طرح پرســشهایی از کودک میخواهد با کمک والدین به آنها پاســخ دهد تا
بتواند فراگیری خود را تا سطح باالتری پیش ببرد.

 .102صالحــی ،آتوســا .کالس اولــی ،کتــاب اولی :بــرادرم رامــان .تهران :افــق36 .1399 .ص .رقعی.
شابک.9786003539105 :

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمــات کلیدی :داستان کودک ،راهنمای آموزشی ،خواندن
معرفــی کتــاب :اگر میخواهید دانشآموز کالس اولیتان در همــان ماههای اول آموزش ،حروف الفبا
را به خوبی یاد بگیرد ،از معجزه داســتانخوانی غافل نشــوید .هرکدام از کتابهای «کالس اولی ،کتاب
اولی» براســاس حروفی نوشــته شــدهاند که کالس اولیها درسبهدرس با آنها پیش میروند .با این
شــیوه کودک میتواند هر زمان با آموزش حروف مدرســه ،کتاب داســتان مربوط به همان حروف را به
تنهایی بخواند و از همان ماههای اول لذت باســواد شدن را بچشد .سپس با انجام فعالیتهای پایانی
هر کتاب و خواندن جملههای طوالنیتر ،دایره واژگان را گسترش دهد .این داستان براساس درسهای
یک تا پنج کتاب فارســی اول دبستان ،نوشته شده است.
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 .103جعفــری ،الله .کالس اولی ،کتاب اولی :عمه ذرت .تهران :افق52 .1399 .ص .وزیری .شــابک:
.9786003538610

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمــات کلیدی :خواندن ،داستان ،راهنمای آموزشی
معرفی کتاب :این کتاب از کتابهای «کالس اولی ،کتاب اولی»؛ مناسب برای کودکان نوسوادی است
کــه درسهای چهاردهم تا هجدهم کتاب فارســی اول دبســتان را تمام کردهانــد و میخواهند مهارت
بیشتری در خواندن کلمههای دشوار و روانخوانی پیدا کنند .در داستان این کتاب «عمه عزت» ،عاشق
ذرت اســت برای همین نامش را «عمه ذرت» گذاشــتهاند .یک روز جمعــه ،عمه ذرت وقتی میخواهد
ذرت بخورد. ...

 .104صالحی ،آتوســا .کالس اولی ،کتاب اولی :عیدی عمو نوروز .تهران :افق52 .1399 .ص .وزیری.
شابک.9786003538825 :

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمــات کلیدی :داستان ،خواندن ،ادبیات فارسی
معرفی کتاب :این کتاب که از کتابهای «کالس اولی ،کتاب اولی» است ،براساس حروفی نوشته شده
اســت که کالس اولیها درسبهدرس با آنها پیش میروند .با این شــیوه کودک میتواند هر زمان با
آموزش حروف در مدرسه ،کتاب داستان مربوط به همان حروف را به تنهایی بخواند و از همان ماههای
اول ،لذت باسوادشــدن را بچشــد .ســپس با انجام فعالیتهای پایانی هر کتاب و خواندن جملههایی
طوالنیتــر ،دایــره واژگان را گســترش دهد .این کتاب براســاس درسهای  19تا  22کتاب فارســی اول
دبستان ،تنظیم شده است.

 .105یزدانــی ،معصومــه .کالس اولی ،کتاب اولــی :کارآگاه دلفین زبل .تهــران :افق52 .1399 .ص.
وزیری .شابک.9786003538641 :

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول

کلمــات کلیدی :داستان ،الفبا ،راهنمایی آموزشی
معرفی کتاب :کودکانی که در ابتدای مســیر فارســیآموزی هستند با خواندن داستانهای سطح یک تا
پنج ،میتوانند مرحلهبهمرحله با حروف الفبا و صدای آنها آشنا شوند .این کتاب با تمرینهای مختلف
مناســب برای کودکان نوســوادی که درسهای  14تا  18کتاب فارســی اول دبســتان را تمام کردهاند و
میخواهند مهارت بیشــتری در خواندن کلمههای دشوار و روانخوانی پیدا کنند ،است.

40

 .106رینولدز ،پیتر اچ .معجزه کلمات .لیال کاشــانی وحید ،مرضیه مهاجری .تهران :مهرســا ,مهر و ماه
نو36 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786227437065 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،راهنمای آموزشی ،یادگیری

معرفــی کتاب :بعضیها تمبر پســتی جمع میکنند ،عدهای ســکه و برخی هــم آثار هنری« .جرومی»،
عاشــق کلمات است .او کلمات را به شیوه خودش جمعآوری و دستهبندی میکند؛ کلماتی که دلهای
مــردم دنیــا را به یکدیگر نزدیکتر میکند و به آنها قدرت میبخشــد .در ایــن کتاب کودکان با معجزه
کلمات آشــنا میشــوند و یاد میگیرند که هر کلمه چه قدرت شــگفتانگیزی دارد و چقدر میتواند بر
زندگی آنها تأثیر بگذارند.

فلسفه كودك
 .107گــوردر ،یاســتین .پرســشها .نیما هژیری ،امیــر میرزایی .تهران :هوپــا72 .1399 .ص .وزیری.
شابک.9786222040161 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،فلسفه ،پرسشها
معرفی کتاب :در این کتاب پرســشهای فلســفی برای کودکان درباره زندگی ،مرگ ،جهان ،انســانها،
و ...همراه با تصاویری شــاعرانه و دلنشــین مطرح شده اســت که کودکان را وادار به تفکر درباره جهان
پیرامــون خود میکند .آیا فقط در ســیاره مــا زندگی جریان دارد؟ آیا موجودات هوشــمندی چون ما در
جهان وجود دارند؟ چه میشود که چیزی را فراموش میکنم و چه میشود که دوباره به یادش میآورم؟
آیا کســی هست که بتواند جادو کند؟ و ...از پرسشهای کتاب هستند.

 .108قائدی ،یحیی /سلطانی ،سحر .پوپک و پرسندو ،داستان فلسفی برای گروه سنی  7- 8سال به
همراه راهنمای آموزشــی برای تســهیلگران .تهران :مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت136 .1399 .ص.
رحلی .شابک.9786229718018 :

مخاطب :دانش آموز همراه مربی یا والدین پایه تحصیلی :ســوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،داستان ،فلسفه ،کودکان

معرفی کتاب :این کتاب شــامل  30بند اســت و برای هر بند یک راهنمای آموزشی طراحی شده است.
داســتان در دو مدرســه میگذرد که این دو مدرســه اشــتراکهایی با هم دارند .هر بند از داستان ،بند
قبل را ادامه میدهد ،اما هر بار ادامه داستان در مدرسه دیگری اتفاق میافتد .برای مثال ،بند اول در
مدرسه «پوپک» رخ میدهد که یک مدرسه دخترانه است ،اما بند دوم در مدرسه «پرسندو» رخ میدهد
که یک مدرســه پســرانه است .در انتهای هر داستان تعدادی پرسش غالبا فلسفی آورده شده است که
این پرســشها ،پاســخ درست و قطعی ندارند و ممکن است که پاســخهای ارائهشده با یکدیگر تفاوت
داشته باشند .همچنین در پایان هر داستان تمرینهایی طراحی شده که هدف از آنها بحث و تعمیق
مباحث فلسفی هر داستان است.
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 .109لیپمن ،متیو .فکرهایمان را روی هم بگذاریم :راهنمای تدریس الفی .سمیرا پورحسن زنوز ،مارینا
فرهودیزاده ،فرزانه شــهرتاش .تهران :شهرتاش282 .1398 .ص .رحلی .شابک.9789648282986 :

مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :تفکر خالق ،فلسفه ،تمرینها
معرفی کتاب :آیا کودکان به فلســفه نیاز دارند؟ دانشمندان معتقدند که کودکان بهمحض اینکه زبان
را فرا میگیرند ذهنشــان تقریبا بیدرنگ سرشــار از افکار میشــود؛ از اینرو ،مــدام در پی مالکهایی
هستند که با استفاده از آنها سر از امور در آورند .امور با اعتبارتر را از کماعتبارتر و بهتر را از بدتر تمیز
دهند ،این وعده فلســفه اســت که به آنها کمک کند تا بهتر فکر کنند و بهتر تأمل کنند .در اینکتاب
تمرینهــای ارائه میشــود که به کودکان کمک میکند تا اســتعداد تفکر نقادانــه و تفکر خالق خود را
پرورش دهند و همچنین به آنها کمک میشود تا دالیل بهتر را از بدتر و قوی را از ضعیف تمیز دهند.

 .110متیوز ،گرتبی .فلسفه و کودک .غالمحسین شاهینی ،احسان عبدالهی .تهران :شهرتاش.1399 .
135ص .وزیری .شابک.9789648282634 :

مخاطب :معلم /مشاور /دانشجومعلمان

کلمــات کلیدی :روانشناسی ،فلسفه ،تفکر
معرفــی کتــاب :در این کتاب با تمرکز بر نظریه ادبیــات کودک و مفهوم کودکی ،زمینهای برای گفتوگو
میان پژوهشگران ،منتقدان و صاحبنظران ادبیات کودک ،فراهم میشود .دیدگاه برخی از فیلسوفان
دربــاره کودکی ،نظریه و مدلهای کودکی ،رشــد اخالقــی ،حقوق کودکان ،یادزدودگــی کودکی و ،...از
مباحث کتاب است.

 .111متیوز ،گرتبی .گفتوگو با کودکان .غالمحســین شاهینی ،بهاره نظری مزیدی .تهران :شهرتاش.
130 .1399ص .وزیری .شابک.9789648282917 :
مخاطب :معلم /مشاور

کلمــات کلیدی :روانشناسی ،فلسفه ،گفتوگو
معرفــی کتــاب :نویســنده در این کتاب در تالش اســت تا نشــان دهد که چگونــه گفتوگو با کودکان
میتواند نظریههای رشد شناختی را دربربگیرد .وی در این راستا چندین هدف را دنبال میکند؛ نخست
اینکه ،پرســشهایی را مطرح میکند که کودکان را بــه تفکر ترغیب نماید .دوم اینکه ،امکان برقراری
ارتباطی متفاوت با کودکان را به تصویر میکشــد و درنهایت اینکه پرسشهای عمیق فلسفی را در یک
رابطه متقابل با کودک به چالش میکشد.
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قرآن
 .112وافی ،ناصر /رمضانی ،حســن .ســرود آفرینش .تهران :آثارســبز 126. .1399.ص وزیری شــابک:
.12+9.78623E

مخاطــب :دانش آموز پایه تحصیلی :پنجم ،ششم

کلمات کلیدی :تعالیم قرآن ،پرســشها و پاسخها ،راهنمای آموزشی
معرفی کتاب :تسلط بر قواعد روخوانی قرآن و قرائت آن برای کودکان مسلمان الزم است .کتاب حاضر

در دو بخش «آفرینش پرندگان و آفرینش حیوانات» تنظیم شــده اســت تا مخاطب را با شــگفتیهاو
نکات حکمتآموز قرآن آشــنا کند .همراهی محتوا با جذابیتهای فیلم ،پویانمایی ،داستان ،مسابقه و
ساخت نشریه و کاردستی از جمله ویژگیهای کتاب است.

 .113نباتی ،رضا /خدائیان ،ســعید /اکبرینیا ،رحمت .مبانی و روش آموزش قرآن دوره ابتدایی ویژه
آموزگاران ،مربیان ومدرســان قرآن و دانشــجو معلمان .تهران :رشــد اندیشه 272 .1399.ص .وزیری

شابک.9789642692828 :

مخاطب :معلم ،دانشجو معلمان
کلمات کلیدی :ابتدایی›قرآن

معرفی کتاب :کتاب حاضر با توجه به اهمیت توانمند سازی آموزگاران ،مربیان قرآن و دانشجو معلمان
رشــته ابتدایی کشــور و به جهت افزایــش صالحیت های حرفه ای آنان به ارایــه تدریس قرآن پرداخته
اســت تا معلمان با مطالعــه و بهره گیری از آن عالوه بر دانش نظری با مهــارت های عملی برای ایفای
نقش اساســی در کالس درس آشــنا شــوند .این کتاب با بهره گیری از رمزینه پاسخ سریع یا qr-code
قابلیت دیدن  175قطعه فیلم های آموزشــی با کمک تلفن همراه را فراهم می کند.

كار و فناوری
 .114عبادی جوکندان ،سیدمحسن .برنامهنویسی کودکان و نوجوانان به زبان ساده با اسکرچ .تهران:
آتینگر ,رخداد معاصر91 .1399 .ص .وزیری .شابک.9786226102988 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :برنامهنویسی رایانه ،زبانهای رایانه ،نرمافزار رایانهای
معرفی کتاب :در کتاب حاضر عالوه بر اهمیت وجود رایانهها ،به تبیین توســعه آموزش رایانه و برنامه
نویســی اشاره شــده اســت .به نظر دانشــمندان در آینده کودکانی که نتوانند برنامه نویسی کنند ،بی
ســوادند .یکی از چالشها در یادگیری زبان برنامه نویســی نمایش متنی کدها است .یکی از راه حلها
در این زمینه ،آموختن اســتفاده از زبان برنامه نویســی تصویری اسکرچ با هدف شاد ،جذابتر کردن و
طراحی بازی و انیمیشن در فرایند برنامه نویسی است .اثر پیش رو در  11فصل به معرفی اسکرچ ،نصب
برنامه ،نحوه اجرای کدها ،حرکت و تصویر و نشــان دادن چند بازی اقدام کرده است.
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 .115مکگاف ،راجر .دیدار با دادلی :وســایل روزمره چطوری کار می کنند؟ .حســام سبحانی طهرانی.
تهران :میچکا28 .1399 .ص .رحلی .شابک.9786222521264 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمات کلیدی :فناوری و علوم تجربی ،فنون و ابزار ،داســتان کودک
معرفــی کتــاب :علــم و فنــاوری را میتوان در قالب قصه بــه کودکان آموخت .در داســتان این کتاب،
نویسنده میخواهد طرز کار وسایل روزمرهای مثل یخچال و جاروبرقی را توضیح دهد .در ابتدا چگونگی
کارکرد این وســایل از زبان یک کودک و تخیالت او میآید و ســپس نویسنده به طور علمی دربارۀ کارکرد
این وســیله توضیح میدهد .تمام مراحل با تصویرهای کودکانه همراهشــدهاند تا درک داستان بیشتر
شود.

 .116طغیانی ،مهدی .سری آموزش مفاهیم اقتصادی به کودکان :کیف فیلی .اصفهان :مفتاح حکیم.
16 .1398ص .وزیری .شابک.9786226364102 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :اقتصاد ،رشد اقتصادی ،داستان کودک

معرفی کتاب :کتاب حاضر با تمرکز و تأکید بر آموزش سواد مالی ،کوشیده است در داستانی کودکانه،
دربارۀ پرداخت مالیات برای حمایت از تولید کاالی ایرانی و نیز حمایت از تولیدکننده صحبت و مخاطب
را با چیستی و علت پرداخت مالیات آشنا کند.

 .117هانترجونز ،سوزان /رادز ،کتی .کاردستیهای ساده و زیبا بسازیم :کاردستیهای خانگی خانگی.
محمدامین باباربیع ،فاطمه رنجبر .تهران :ذکر32 .1399 .ص .رحلی .شــابک.9789643078874 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :کاردستی ،سرگرمیهای آموزشی

معرفــی کتــاب :کتــاب حاضــر از مجموعهای چند جلــدی که همۀ مجلدات آن به ســاخت کاردســتی
ً
کامال خانگی هستند .آویز جلوی پنجره،
اختصاص دارند ،روش ســاخت کاردســتیهایی را میآموزد که
کیســۀ جمعشــو ،کاغذهای فرفری و زنجیرۀ حیوانات از جمله کاردستیهای این جلد هستند .کتاب به
ً
کامال مصور و رنگی ،با ترکیبی خالق و ســرگرمکننده تدوینشده است.
صورت
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 .118هانترجونــز ،ســوزان /رادز ،کتی .کاردســتیهای ســاده و زیبــا بســازیم :کاردســتیهای کاغذی.
محمدامین باباربیع ،فاطمه رنجبر .تهران :ذکر32 .1399 .ص .رحلی .شــابک.9789643078928 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمات کلیدی :کاردســتی با کاغذ ،بازیها و سرگرمیهای کودکان ،سرگرمیهای آموزشی
معرفــی کتــاب :کتــاب حاضــر از مجموعهای چند جلــدی که همۀ مجلدات آن به ســاخت کاردســتی
اختصاص دارند ،روش ســاخت کاردســتیهایی را میآموزد که با کاغذ درســت میشــوند .شش پرندۀ
کوچــک ،پریهای کوچولو ،موزائیکهای کاغذی و تزئین راهروی خانه از جمله کاردســتیهای این جلد
ً
کامال مصور و رنگی ،با ترکیبی خالق و سرگرمکننده تدوینشده است.
هســتند .کتاب به صورت

 .119هانترجونز ،ســوزان /رادز ،کتی .کاردســتیهای ســاده و زیبا بســازیم :کاردســتیهای مخصوص
جشــن و بــازی .محمدامیــن باباربیــع ،فاطمــه رنجبــر .تهــران :ذکــر32 .1399 .ص .رحلی .شــابک:
.9789643078898

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم
کلمــات کلیدی :کاردستی ،سرگرمیهای آموزشی

معرفی کتاب :کتاب حاضر از مجموعهای چند جلدی که همۀ مجلدات آن به ساخت کاردستی اختصاص
دارند ،ســاختن کاردستیهایی مخصوص جشن و بازی را به مخاطب میآموزد .زیربشقابیهای جالب،
ً
کامال مصور
لیوانهای بامزه ،و نیهای فانتزی از جمله کاردستیهای این جلد هستند .کتاب به صورت
و رنگی ،با ترکیبی خالق و سرگرمکننده تدوینشده است.

 .120هانترجونــز ،ســوزان /رادز ،کتــی .کاردســتیهای ســاده و زیبــا بســازیم :کاردســتیهایی بــا

دور ریختنیهــا .محمدامیــن باباربیــع ،فاطمــه رنجبــر .تهــران :ذکــر32 .1399 .ص .رحلی .شــابک:
.9789643078935

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :کاردستی ،بازیافت زبالهها ،سرگرمیهای آموزشی
معرفی کتاب :کتاب حاضر از مجموعهای چند جلدی که همۀ مجلدات آن به ساخت کاردستی اختصاص
دارند ،ســاختن کاردســتیهایی با مواد دورریختنی را به مخاطب میآموزد .بالش عروسکی ،باغ وحش
جورابی ،قاب عکس چهلتکه ،و عروســک دستکشی از جمله کاردستیهای این جلد هستند .کتاب به
ً
کامال مصور و رنگی ،با ترکیبی خالق و ســرگرمکننده تدوینشده است.
صورت
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 .121هانترجونز ،سوزان /رادز ،کتی .کاردستیهای ساده و زیبا بسازیم :کاردستیهایی برای بیرون از
خانه .محمدامین باباربیع ،فاطمه رنجبر .تهران :ذکر32 .1399 .ص .رحلی .شابک.9789643078881 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :کاردستی ،سرگرمیهای آموزشی

معرفــی کتــاب :کتــاب حاضــر از مجموعهای چند جلــدی که همۀ مجلدات آن به ســاخت کاردســتی
اختصاص دارند ،ســاختن کاردستیهایی برای بیرون از خانه را به مخاطب میآموزد .برچسب دوچرخه،
حلقۀ گل ،آدم کوچولوهای باغچه ،و سنجاقک از جمله کاردستیهای این جلد هستند .کتاب به صورت
ً
کامال مصور و رنگی ،با ترکیبی خالق و ســرگرمکننده تدوینشده است.

 .122هانترجونز ،ســوزان /رادز ،کتی .کاردســتیهای ساده و زیبا بســازیم :کاردستیهایی برای هدیه
دادن .محمدامین باباربیع ،فاطمه رنجبر .تهران :ذکر32 .1399 .ص .رحلی .شابک.9789643078904 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :کاردستی ،بازیها و سرگرمیهای کودکان
معرفی کتاب :کتاب حاضر از مجموعهای چند جلدی که همۀ مجلدات آن به ساخت کاردستی اختصاص
دارند ،روش ســاخت کاردســتیهایی را میآموزد که برای هدیهدادن مناسباند .حصیر رنگارنگ ،کاسۀ
رنگــی جواهرات ،هیوالی آوازهخوان و ســبد خرید از جمله کاردســتیهای این جلد هســتند .کتاب به
ً
کامال مصور و رنگی ،با ترکیبی خالق و ســرگرمکننده تدوینشده است.
صورت

 .123هانترجونــز ،ســوزان /رادز ،کتــی .کاردســتیهای ســاده و زیبــا بســازیم :کاردســتیهایی فقــط
بــرای ســرگرمی .محمدامیــن باباربیــع ،فاطمــه رنجبــر .تهــران :ذکــر32 .1399 .ص .رحلی .شــابک:
.9789643078911

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :کاردستی ،سرگرمیها ،سرگرمیهای آموزشی
معرفــی کتــاب :کتــاب حاضــر از مجموعهای چند جلــدی که همۀ مجلدات آن به ســاخت کاردســتی
اختصاص دارند ،ســاختن کاردســتیهایی برای ســرگرمی را به مخاطب میآموزد .ســنجاق سینه ،کرم
ابریشــم ،لکههای رنگی و شکلهای سهبعدی از جمله کاردستیهای این جلد هستند .کتاب به صورت
ً
کامال مصور و رنگی ،با ترکیبی خالق و ســرگرمکننده تدوینشده است.
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 .124گــروه نویســندگان انتشــارات پیــک گل واژه .مجموعــه دکا :کارآفریــن بــاش پایــه پنجــم
ابتدایی(جلــددوم) .تهران :پیک گلواژه46 .1399 .ص .رحلی .شابک.9786003376205 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :پنجم

کلمــات کلیدی :مهارت زندگی ،مهارتهای اجتماعی ،کارآفرینی
معرفــی کتــاب :امروزه در اغلب نظامهای آموزشــی توســعهیافته دنیا آمــوزش مهارتهای زندگی را در
قالب «مهارتهای کارآفرینی» به دانشآموزان آموزش میدهند .این آموزشها با هدف تغییر نگرش از
کارمندی به کارآفرینی ،ارائه میشود و رسیدن به اهدافی چون بهبود مهارتهای اجتماعی ،تفکر خالق،
هدفگذاری بهتر ،و قدرت ریســکپذیری از دســتاوردهای آن است .در این کتاب که برای دانشآموزان
پایــه پنجم ابتدایی تهیه شــده اســت ،دانشآمــوزان با «تفاوت ایــده و فکرهای معمولــی»« ،مراحل
ایدهپردازی موفق»« ،روش اعتبارسنجی محصول» ،و ،...آشنا میشوند.

 .125گــروه نویســندگان انتشــارات پیــک گل واژه .مجموعــه دکا :کارآفریــن بــاش پایــه چهــارم
ابتدایی(جلــددوم) .تهران :پیک گلواژه40 .1399 .ص .رحلی .شابک.9786003376199 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم

کلمــات کلیدی :مهارت زندگی ،مهارتهای اجتماعی ،کارآفرینی
معرفــی کتــاب :امروزه در اغلب نظامهای آموزشــی توســعهیافته دنیا آمــوزش مهارتهای زندگی را در
قالب «مهارتهای کارآفرینی» به دانشآموزان آموزش میدهند .این آموزشها با هدف تغییر نگرش از
کارمندی به کارآفرینی ،ارائه میشود و رسیدن به اهدافی چون بهبود مهارتهای اجتماعی ،تفکر خالق،
هدفگذاری بهتر ،و قدرت ریســکپذیری از دســتاوردهای آن است .در این کتاب که برای دانشآموزان
پایه چهارم ابتدایی تهیه شــده اســت ،دانشآموزان با «نقش خالقیت در زندگی»« ،روشهای پرورش
قدرت تفکر خالقانه»« ،عملکرد افراد خالق» ،و ،...آشنا میشوند.

 .126گروه نویســندگان انتشارات پیک گلواژه .مجموعه دکا :کارآفرین باش پایه ششم ابتدایی (جلد

ســوم) .تهران :پیک گلواژه44 .1399 .ص .رحلی .شابک.9786003376328 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :ششم

کلمــات کلیدی :مهارت زندگی ،کسب و کار ،کارآفرینی
معرفــی کتــاب :امروزه در اغلب نظامهای آموزشــی توســعهیافته دنیا ،مهارتهــای زندگی را در قالب
مهــارت کارآفرینــی به دانشآموزان آمــوزش میدهند و این آموزشها را از ســنین پایه و حتی پیش از
دبســتان درنظر میگیرنــد .در این کتاب که منطبق بــا فرهنگ ایرانی و برای دانشآموزان پایه ششــم
تهیه شــده ،دانشآموزان با تشکیل شبکههای اجتماعی؛ گروهها و عملکرد آنها در شبکههای مجازی؛
اهداف و تفاوت عملکرد شبکهها؛ راه و روش ایجاد کسبوکار مجازی؛ و ،...با هدف بهبود تفکر خالق،
مهارتهای اجتماعی ،هدفگذاری بهتر و قدرت ریســکپذیری ،آشنا میشوند.
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مرجع
 .127هوشور ،زردشــت .کتابهای پژوهشی :دانشنامه اسباببازیهای طهران قدیم .تهران :کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان446 .1398 .ص .رحلی .شــابک.9789643915094 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :بازی و سرگرمی ،دانشنامه

معرفی کتاب :کتاب حاضر دانشــنامهای است در پاسخ به ســؤال در این باره که اسباببازیها چگونه
ســاخته میشوند .کتاب دربارۀ اسباببازیهای قدیمی استان تهران ،تاریخچۀ ساخت آنها و چگونگی
بازی با آنها اطالعاتی به مخاطب میدهد .شناســنامۀ هر اســباببازی به طور مفصل آمده و خواننده
با  19ویژگی اسباببازی آشنا میشود.

مطالعات اجتماعی
 .128پــرات ،لیونــی .دانشنامه کــودکان :یک فنجــان دانســتنی درباره چین .طاهــا ربانی .اصفهان:
نوشته34 .1399 .ص .رقعی .شابک.9786003862388 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،دانشنامه ،کشور ،چین

معرفــی کتــاب :ایــن کتاب جلد 45ا از مجموعه «دانشــنامه کودکان» اســت .در این کتاب ،کودکان با
آدابورســوم و نحوه زندگی مردم چین (کشوری بزرگ در آسیای شرقی) آشنا میشوند .در پایان کتاب،
معنای واژههایی که ممکن اســت کودکان ندانند در قالب فرهنگ لغت ،ارائه شده است.

 .129کالرک ،کاتریونــا .دانشنامــه کودکان :یک فنجان دانســتنی درباره لنــدن .طاها ربانی .اصفهان:
نوشته34 .1399 .ص .رقعی .شابک.9786003862371 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،دانشنامه ،کشور ،انگلستان
معرفــی کتــاب :این کتاب جلد 44اُم از مجموعه «دانشــنامه کودکان» اســت .در ایــن کتاب ،کودکان
اطالعات جالبی را درباره شــهر لندن ،بزرگترین شــهر انگلستان و پایتخت این کشور بهدست میآورند.
در کتــاب دربــاره رودخانه «تیمز»« ،آتشســوزی بزرگ لنــدن»« ،متروی زیرزمینی لنــدن» و ...صحبت
میشــود .در پایان ،معنای برخی از واژههایی که ممکن اســت ندانید در قالب فرهنگ لغت ،ارائه شده
است.
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 .130ابراهیمــی ،پیــام .ســفر رویایــی بــه ژاپــن .تهــران :پرتقــال25 .1399 .ص .رحلــی .شــابک:
.9786004629713

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم

کلمات کلیدی :داستان ،سفر ،کشور

معرفی کتاب :تعطیالت شــروع شــده و قرار اســت «لویی» به همراه پدر و مادرش به ژاپن برود .یک
عالمــه مکانهای دیدنی ،خوراکیهای خوشــمزه ،مناظــر جذاب و اتفاقات فوقالعــاده در انتظار لویی
اســت .اما لویی در این سفر چیزهایی میبیند که پدر و مادرش نمیبینند و. ...

 .131حســنزاده ،فرهاد .عمه خانم و ماجراهای آبکی :خرچنگ خوشخط .تهران :شــرکت انتشارات
فنی ایران24 .1399 .ص .وزیری .شابک.9786004773706 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم

کلمات کلیدی :اسراف ،کودکان ،آب

معرفــی کتــاب :کتــاب حاضر ،از مجموعهای چند جلدی که همۀ جلدهای آن به موضوع آب میپردازند،
مرتبط با مطالب کتابهای درســی مطالعات اجتماعی دورۀ دبســتان تنظیم شدهاســت .داســتان این
کتاب که با متن بسیار کوتاه و تصویرهای زیاد همراه است ،به موارد درست استفاده از آب آشامیدنی،
برای مثال به آلوده نکردن آب ،میپردازد .در بخش دوم نیز ماجرا به صورت داســتان مصور و طنزگونه
آمده است.

 .132حســنزاده ،فرهاد .عمه خانم و ماجراهای آبکی :ده میلیون لیوان آب میشــود خیلی! .تهران:
شرکت انتشارات فنی ایران24 .1399 .ص .وزیری .شابک.9786004772914 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم

کلمات کلیدی :اسراف ،کودکان ،آب

معرفــی کتــاب :کتــاب حاضر ،از مجموعهای چند جلدی که همۀ جلدهای آن به موضوع آب میپردازند،
مرتبط با مطالب کتابهای درســی مطالعات اجتماعی دورۀ دبســتان تنظیم شدهاســت .داســتان این
کتاب که با متن بسیار کوتاه و تصویرهای زیاد همراه است ،به موارد درست استفاده از آب آشامیدنی،
برای مثال استفاده مناسب و به اندازه از آب برای پاکیزگی ،میپردازد .در بخش دوم نیز ماجرا به صورت
داستان مصور و طنزگونه آمده است.
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 .133حســنزاده ،فرهــاد .عمــه خانــم و ماجراهــای آبکــی :ماهــی بیرون از اســتخر .تهران :شــرکت
انتشارات فنی ایران24 .1399 .ص .وزیری .شابک.9786004773607 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم

کلمات کلیدی :داستان ،اسراف ،کودکان

معرفــی کتــاب :کتــاب حاضر ،از مجموعهای چند جلدی که همۀ جلدهای آن به موضوع آب میپردازند،
مرتبط با مطالب کتابهای درســی مطالعات اجتماعی دورۀ دبســتان تنظیمشــده اســت .داستان این
کتاب که با متن بســیار کوتاه و تصویرهای زیاد همراه است ،به موارد درست استفاده از آب آشامیدنی
میپردازد .در بخش دوم نیز ماجرا به صورت داســتان مصور و طنزگونه آمده است.

 .134شــاهمحمدی ،طاهره .ماجراهــای ثمین و امین :آب :در مصــرف آب صرفهجویی کنیم! .تهران:
ذکر24 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786222371111 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم
کلمــات کلیدی :آب ،کودکان ،محیط زیست

معرفی کتاب« :ثمین» و «امین» ،خواهر و برادر کنجکاوی هستند که با پیگیری سؤاالتشان و همراهی
پدر و مادر ،ســعی دارند بهصورت ســاده و ســرگرمکننده ،اطالعــات کودکان را درباره محیطزیســت و
چگونگی حفظ و نگهداری آن افزایش دهند ،تا کودکان خود راه درســت را پیدا کنند .در جلد نخســت از
مجموعه «دوســتی با محیطزیست» ،کودکان گروه سنی «ب» و «ج» ،اطالعات مفیدی را درباره «چرخه
آب» ،بهدست میآورند.

 .135بوالرد ،لیزا .نگهبانان زمین :آب از آبمیوه مهمتره! .هایده کروبی .تهران :شرکت انتشارات فنی
ایران24 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786004773140 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم

کلمــات کلیدی :کودکان ،داستان ،محیط زیست ،آب

معرفــی کتــاب :مــا بــرای زندگی به آب نیاز داریم ولــی مقدار کمی از آب روی کره زمین قابل اســتفاده
است .چطور میتوانیم مشکل کمآبی را حل کنیم؟ «ترنیا» در این داستان برای رفع مشکل کمآبی فکر
میکند .او تالش میکند برای صرفهجویی در آب راهحلی پیدا کند ،برای همین اول نقشــه کره زمین را
میکشد و. ...
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 .136بــوالرد ،لیــزا .نگهبانان زمین :هر روز ،روز زمین .هایده کروبی .تهران :شــرکت انتشــارات فنی
ایران24 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786004773348 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :کودکان ،داستان ،محیط زیست

معرفی کتاب« :ترنیا» روی کره زمین زندگی میکند ،او و همکالســیهایش وقتی متوجه میشــوند که
زمیــن درحال نابودی اســت برای محافظت از آن درخت میکارند ،انجمن درســت میکنند ،کمپوســت
درســت میکنند ،لوازمشــان را با یکدیگر عوض میکنند و ....شــما برای مراقبت از زمین چه کارهایی
انجام میدهید؟ . ...

مهارت های زندگی
 .137امینی ،نسریننوش .آیا خرس بچه را دزدید؟ .تهران :شرکت انتشارات فنی ایران28 .1399 .ص.
خشتی .شابک.9786004774338 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :داستانهای تخیلی ،داستانهای تصویری ،دوستی
معرفی کتاب :این کتاب دربردارنده داســتانی تصویری و بدون متن اســت که به کودکان این امکان را
میدهد تا بتوانند با توجه به تصاویر ،داستانســرایی کنند .این امر مهارت خالقیت کودکان را افزایش
میدهد .یک روز روزنامهها نوشــتند :خرس وحشــی بچهای را دزدید و نوشــتند :شهر در خطر احتمالی
حمله خرسها ...و خیلی چیزهای دیگر نوشــتند ،اما واقعیت چیست؟

 .138موزس ،برایان .احساسات دایناسوری .مریم رضازاده .تهران :شرکت انتشارات فنی ایران.1399 .
158ص .خشتی .شابک.9786004771832 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :داستان ،مهارت زندگی ،کودکان

معرفی کتاب« :خجالتیوزورس» ،نام دایناســوری اســت که همیشــه خود را از دیگران مخفی میکند.
«ترســوزوروس» از همه چیز میترســد« .نگرانوداکتیل» ،دایناسور کوچکی اســت با نگرانیهای بزرگ.
او نگران اســت که به اندازه دوســتانش خوب نباشد .بهتر اســت از «عصبانیوزوروس» فاصله بگیرید.
وقتی نمیتواند برنامه دلخواهش را ببیند یا برادرش در بازی از او میبرد ،حسابی عصبانی میشود ،داد
میزند و پایش را به زمین میکوبد« .حسودوزوروس» به همه چیز و همه کس حسادت میکند .کتاب
«احساســات دایناسوری» درباره هیجانات کودکان اســت و این که چطور میشود با این احساسات که
گاهی دردسرساز میشوند ،مقابله کرد.
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 .139رون ،ربکا .اژدها هم سرما میخورد! .سمیه حیدری .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو36 .1399 .ص.
خشتی .شابک.9786227437102 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستان ،بیماریها
معرفی کتاب :این کتاب ،داســتان بامزهای از حوصلهســربرترین چیز دنیا یعنی «سرماخوردگی» است.
همه آنهایی که تازگیها صاحب اژدها شــدهاند ،میدانند اژدها هم ســرما میخورد ،البته مراقبت از
یک اژدهای بیمار کار ســختی اســت اما در این داستان با شــگردهای سادهای آشنا میشوید که در یک
چشــم برهمزدن حال اژدهایتان خوب میشــود .کودکان در این کتاب میآموزند نسبت به چالشهای
پیشروی خود مســولیتپذیر باشند و برای پذیرش نقشهای تعاملی در خانواده و جامعه مهیا شوند.
ِ

 .140پورتیس ،آنتوانت .این یک جعبه نیســت .سیدحمید یوسفینژاد .تهران :بادآس32 .1399 .ص.
وزیری .شابک.9786229999028 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستان ،تخیل در کودکان
معرفی کتاب :خرگوش این داســتان یک «جعبه» دارد ،ولی آیا در خیال او هم این یک جعبه اســت؟
البته که نه! هر بار که از او پرسیده میشود :آیا این یک جعبه است؟ او در خیال خود آن را چیز دیگری
میبیند .یکبار ماشــینی اســت ســوار بر آن ،بار دیگر جعبه را یک قله کوهی میبینــد که به باالی آن
رســیده اســت یا خانهای که در حال آتش گرفتن اســت و او مشغول خاموش کردن آن و بار دیگر ربات
و ....کتاب ،تصویرهای ســادهای دارد .جعبه به رنگ ســیاه و خیالهای کودک به رنگ قرمز ،کشــیده
شده است.

 .141مور.مالینــوس ،جنیفــر .بیــا دربارهاش حــرف بزنیم :مامــان دیگر ســرطان نــدارد .هایده کروبی.
تهران :شــرکت انتشارات فنی ایران28 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786004772976 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم
کلمــات کلیدی :داستان علمی ،بیماریها

معرفی کتاب :در این کتاب مصور ،برای کودکان هفت تا نه ســاله به زبان داســتان از بیماری ســرطان
یکی از اعضای خانواده سخن به میان آمده است .کودک از هفته پیش متوجه تغییراتی در احوال مادر
شــده و ناراحت می شــود .گمان میکند کار بدی کرده و مامان و بابا از دست او عصبانی هستند .ادامه
داســتان بر این مهم تکیه دارد که باید کودک را در جریان مســائل خانواده گذاشــت تا اضطرابش کم
شــود .به مرور که صفحات کتاب را ورق میزنیم ،متوجه می شــویم اطالعات ما نسبت به این موضوع
و مهارت های برخورد با آن چگونه باید باشد.
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 .142هوف ،نیلس فان .پســری با ذهن قدرتمند :داســتانی در باره پرورش مثبتاندیشــی .معصومه
نفیســی .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو34 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786009890743 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم

کلمات کلیدی :اعتمادبهنفس ،عادتهای مثبت و منفی ،داســتان کودک
معرفی کتاب :شــناخت احساســات و هیجانها و کنترل آنها مهارت ارزشــمندی اســت .کودک باید
بداند تجربۀ احساسات مثبت و منفی طبیعی است و گذرا .در این کتاب ،بهمنظور تقویت ذهن و نگاه
مثبت به زندگی ،موقعیتهایی فرضی طراحی شــدهاند که مخصوص پسران هستند و اعتماد بهنفس
و مدیریت احســاس را به آنها میآموزندو تابآوری را تقویت میکنند.

 .143یوشــیتکه ،شینســوکه .چــرا مــن ایــن احســاس را دارم؟ .رضی هیرمندی .تهــران :افق.1399 .
36ص .رحلی .شابک.9786003539228 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :داستان ،هیجان ،عزت نفس

معرفی کتاب :مجموعه کتابهای «فیلســوف کوچک» با هدف تقویت روحیه پرسشــگری و رشد تفکر
خالق در کودکان تهیه شــده اســت .ماجرای این کتاب درباره دختر کوچکی اســت که وقتی عصبانی یا
غمگین میشود ،احساس خیلی بدی پیدا میکند .او سعی میکند گاهی با فکرها یا کارهایی که انجام
میدهــد ،این احســاسهای بد را از خودش دور کنــد ،اما بعضیوقتها هیچ چیــز نمیتواند آرامَ ش
کند .دختر کوچولو با خودش فکر میکند ،شــاید اینکه هیچ چیزی آرامَ ش نمیکند ،بهخاطر وجود یک
هیوال باشــد؛ هیوالیی که دفترچه یادداشــتی دارد که در آن ،همه روشهای اذیت و آزار مردم نوشــته
شده است. ...

 .144هیبنــر ،داون .چــه کار بایــد بکنی وقتی خیلــی نگرانی؟ :راهنمای کودک بــرای غلبه براضطراب.
امیررضا نعمتپور .تهران :خانه تحول80 .1398 .ص .رحلی .شــابک.9789648230482 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمات کلیدی :روانشناسی ،کودکان ،اضطراب

معرفی کتاب :این کتاب ،دربردارنده مباحثی درباره چگونگی غلبه بر اضطراب در کودکان است .نویسنده
بــا ارائه راههای عملی ،روشهای غلبه بر اضطراب را به والدین و کودکان میآموزد .راههای ارائهشــده،
براســاس اصول رفتارشــناختی هســتند .این راهکارها براساس ســه اصل «بازداری»« ،برونسازی» و
«رقابت خواســته» بنا شــدهاند .کودکان با آموزشهای گامبهگام ،مهارتهای جدیدِ کاهش اضطراب را
آموخته و بهســوی زندگی همراه با آرامش و دوری از نگرانی رهنمون میشوند.
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 .145کاظمــی ،نواب .حاالفهمیــدم  ...راهبردهای بهبود مهارتهای ادراکی در دانشآموزان ابتدایی.
تهران :مؤسســه فرهنگی مدرسه برهان128 .1399 .ص .رحلی .شابک.9789640816059 :

مخاطب :والدین /معلم

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،کتاب کار ،یادگیری

معرفی کتاب :مشــکالت یادگیری ،موهبتی اســت که به شناخت فرایند یادگیری کمک میکند و از این

طریق ،دانشآموزان میتوانند نقاط قوت و ضعف خود را شناســایی و بر مشــکالت غلبه کنند .در این
کتــاب بــا بهرهگیری از جدیدتریــن منابع و نظریات موجــود در حوزه اختالالت یادگیــری ،با راهبردهای
طراحیشــده ،ســعی بر آن است مشــکالت ادراکی دانشآموزان ،درمان و فرایندهای دیگر ذهنی مانند
دقت ،ســرعت پردازش ،حافظه فعال ،استدالل سیال و توانایی حل مسئله در کودکان تقویت شود.

 .146مورونی ،تریس .خرگوش کوچولو و احساس تنهایی .هایده کروبی .تهران :شرکت انتشارات فنی
ایران20 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786004772822 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم

کلمات کلیدی :داستان ،کودکان ،هیجان

معرفــی کتاب :در این داســتان مخاطبان (والدین و مربیــان) میآموزند که اگر کودک عزتنفس باالیی
داشــته باشد میتواند بر احســاس تنهایی خود غلبه کند .همچنین کودکان یاد میگیرند که اگر گاهی
احســاس بد دارند ،احساس ناخوشایندشان زودگذر اســت؛ زیرا وقتی آنها به خودشان اعتماد کنند و
با احساسات منفی کنار بیایند در زمانهای تنهایی ،احساس تنهایی نمیکنند .کودکان در این داستان
میآموزند که خودشــان را دوست داشته باشــند ،زیرا اگر به خودشان ارزش قائل باشند کمتر احساس
تنهایی میکنند.

 .147هــوف ،نیلــس فان .دختــری با ذهــن قدرتمند :داســتانی در باره پــرورش تــابآوری .معصومه
نفیســی .تهران :مهرسا ,مهر و ماه نو32 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786009890750 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :عادتهای مثبت و منفی ،روانشناسی کودک
معرفی کتاب :شناخت احساسات و هیجانها و کنترل آنها مهارت ارزشمندی است .کودک باید بداند
تجربۀ احساسات مثبت و منفی طبیعی است و گذرا .در این کتاب ،بهمنظور تقویت ذهن و نگاه مثبت
بــه زندگی ،موقعیتهایی فرضی طراحی شــدهاند کــه مخصوص دختران هســتند و اعتماد بهنفس و
مدیریت احســاس را به آنها میآموزندو تابآوری را تقویت میکنند.
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 .148مالــی ،پاتر .دنیای هنر :دنیای هنر امروز چه حســی داری؟ .نــدا حرمتی .تهران :نیکبن.1399 .
36ص .خشتی .شابک.9786007113349 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :احساسات ،رفتار ،کنترل

معرفی کتاب :ســواد عاطفی به کودک کمک میکند احساســات و هیجانات را به نفع خود به کار گیرد.
ً
کامال کودکانه به مخاطب کودک میآموزد با هر احساســش چگونه کنار بیاید .اگر
ایــن کتاب بــه زبانی
خوشــحال یا کســل است و یا اگر بدخلق و خجالتزده اســت ،چگونه باید رفتار کند .مطالب مربوط به
هــر حس در دو صفحه ،همراه با تصویرهای کودکانه و مرتبط ،مخاطب را راهنمایی میکنند احســاس
را بهتر بشناسد.

 .149یونســدوهدیر ،آستیلدربیور /ایرفینوگادوتیر ،گوندیس /گونارسدوهیر ،الن .راهنمای سبز میکی.
نگار عجایبی .تهران :شــرکت انتشارات فنی ایران96 .1399 .ص .وزیری .شابک.9786004773089 :

مخاطــب :والدین /دانشآموز /معلم پایه تحصیلی :پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :زندگی پایدار ،سبک زندگی ،محیط زیست

معرفی کتاب :زندگی پایدار ،یعنی زندگی آسوده بدون مصرف بیش از اندازه؛ بهطوری که منابع طبیعی
کافی برای آیندگان باقی بماند .در این کتاب توضیحات ،ایدهها و مفاهیم ،واقعیتهای جالب و نکاتی
درباره ســبک زندگی ســبز و پیشــنهاداتی برای فعالیتهای هنری و کاردستی بهدســت میآورید .این
کتاب ،فرصتی فراهم میکند تا خانوادهها بتوانند بیشــتر کنار هم باشند و با هم وقت بگذرانند.

 .150بــورژوا ،پولت .فرانکلین فوتبال بازی میکند .گلرنگ درویشــیان کرمانشــاهی .تهران :شــرکت
انتشارات فنی ایران32 .1399 .ص .وزیری .شابک.9786004772129 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :داستانهای تخیلی ،داستانهای مصور ،فوتبال
معرفــی کتــاب« :فرانکلیــن فوتبال بــازی میکند» ،از مجموعه «داســتانهای فرانکلین» اســت که در
 30جلد به ترسها ،نگرانیها و مشــکالت رفتاری کودکان میپردازد .در «داســتانهای فرانکلین» ،هر
داستان با شمردن تواناییها و کارهایی که «فرانکلین» از عهده آنها برمیآید ،شروع میشود و سپس
به مشــکالت و ناتوانیهای او میپردازد .در این داســتان فرانکلین و دوســتانش بازی فوتبال را خیلی
دوســت دارند ولی هیچوقت برنده نمیشوند .هر کدام از همتیمیها مشکلی دارند که فرانکلین تالش
میکنــد تا راهی برای این موضوع پیدا کند و. ...
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 .151ســکمر ســالیوان ،آوا ام .فرهنگ ملل :جانور عجیب و غریب .بهاره رزاقی .قم :اندیشه و فرهنگ
جاویدان36 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786226052313 :

مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم

کلمات کلیدی :داستان ،حیوانات ،کودکان
ُ
معرفــی کتــاب :روزی روزگاری در یــک مــرداب البهالی گلهای زیبای زنبق ســفید ،ســه قورباغه با هم
زندگی میکردند« .مامانقورباغه»« ،باباقورباغه» ،و «قورقوری» .روزی ،قورقوری از مادرش اجازه گرفت
تا به کنار مرداب برود و یک دوست پیدا کند .قورقوری کنار مرداب رفت ،اما هیچ قورباغهای آنجا نبود،
تااینکه چشمش به حیوان عجیبوغریبی افتاد و. ...

 .152آندره ،گیلز .قصه های دوستی :دوست جونجونی شاهزاده میمون .سیدعلی کاشفی خوانساری.
تهران :شــرکت انتشارات فنی ایران32 .1399 .ص .خشتی کوچک .شابک.9786004774192 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم

کلمات کلیدی :داستان ،دوستی ،کودکان

معرفــی کتــاب :دو میمــون از کودکــی بــا هم دوســت بودند؛ یکــی از آنها شــاهزاده بــود و دیگری
خدمتکارش ،اما وقتی شــاهزاده بزرگتر شد ملکه به او گفت دوستان یک شاهزاده باید شبیه خودش
باشــند .شاهزاده با بچههای جدید دوست شــد و خیلی زود اولین و بهترین دوستش را فراموش کرد،
تا اینکه. ...

 .153اوورهبک نیلســن ،کنستانسه .کارگاه زندگی :چرا من اینجا هستم؟ .نیما هژیری ،امیر میرزایی.
تهران :هوپا34 .1399 .ص .رقعی .شابک.9786222040246 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمات کلیدی :داستان ،کودکان ،مهاجرت

معرفی کتاب :کتاب «چرا من اینجا هســتم؟ » با ســؤال یک کودک از خود شــروع میشود« :با خودم
فکر میکنم چرا من اینجا هســتم؟ دقیقا همینجا» ،و با ســؤالها و فرضیاتی در امتداد آن ،ادامه پیدا
میکند« .فکر کن اگر جای دیگری بودم ،چه میشد؟ جایی کامال متفاوت با اینجا» ،و فرضهایی مطرح
میشود که جایگاههای متنوع و متعدد کودکان دیگر روی زمین است؛ مانند آنجا که جنگ هست ،آنجا
که پر از جمعیت است اما کودکان تنها ماندهاند ،و ....درنهایت به سؤالی اساسیتر میرسد« :چرا من،
من شدم و نه آدمی دیگر؟ چرا من دقیقا اینجا هستم؟ » و پاسخی که در پی طرح تمام این سؤالها،
ارائه میشود.
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 .154ســوتومایر ،سونیا .کافیه بپرسی! :متفاوت باش ،شــجاع باش ،خودت باش .مرضیه ورشوساز.
تهران :مهرســا ,مهر و ماه نو32 .1399 .ص .رحلی .شابک.9786227437164 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :داستان ،رفتار فردی ،شجاعت

معرفی کتاب :درک متفاوت بودن برای کودکان ســخت است« .سونیا سوتومایر» ،نویسنده کتاب یکی
از مستشــاران دیوانعالی امریکاســت که عالوه بر تجربه خودش بهعنوان کودک مبتال به دیابت ،سعی
میکند چالشهایی را در مورد کودکانی بیان کند که با مشــکلی دســتوپنجه نرم میکنند .او عالوه بر
بیان مشــکالت ،توانمندیهای این کودکان را هم بیان کرده اســت و راهکاری برای ادامه دوســتیهای
کودکانه ارائه میدهد و به آنها میآموزد ،هرگاه با چیزی مواجه شدند که دلیلش را نمیدانستند بهتر
است سؤال کنند.

 .155گــروه نویســندگان چنینگ .کتــاب راهنما :کودکان و رنــج از دســت دادن .مانا رجبزاده .تهران:
شرکت انتشارات فنی ایران32 .1399 .ص .رحلی .شابک.9786004772839 :
مخاطب :والدین /معلم

کلمات کلیدی :مرگ ،جنبههای روانشناســی ،روانشناسی کودک ،غم در کودکان

معرفی کتاب :کتاب حاضر اطالعات مفیدی دربارۀ روشهای پذیرش ســوگ به مخاطب میدهد .ابتدا
به مشــکل اشاره میکند و راهکار ارائه میدهد .ســپس با تمرینهایی کوتاه ،به خواننده کمک میکند
ســؤاالت را پاســخ دهد و آنها را با پاســخهای اعضای خانواده مقایســه کند تا به راه حل عملی دست
یابد .متن و محتوای کتاب به شیوهای ارائه و تنظیم شدهاست که مخاطب را از خواندن متنی یکپارچه
خسته نکند.

 .156گــروه نویســندگان چنینگ .کتاب راهنمــا :کودکان و رویارویــی با فاجعــه .مانا رجبزاده .تهران:
شرکت انتشارات فنی ایران32 .1399 .ص .رحلی .شابک.9786004772846 :
مخاطب :والدین /معلم

کلمــات کلیدی :جنبههای روانشناسی ،روانشناسی کودک ،کنترل
معرفی کتاب :کتاب حاضر اطالعات مفیدی دربارۀ روشهای«رویارویی کودکان با فجایع و اتفاقات بد»
به مخاطب میدهد .ابتدا به مشــکل اشاره میکند و راهکار ارائه میدهد .سپس با تمرینهایی کوتاه،
به خواننده کمک میکند ســؤاالت را پاســخ دهد و آنها را با پاسخهای اعضای خانواده مقایسه کند تا
به راه حل عملی دســت یابد .متن و محتوای کتاب به شــیوهای ارائه و تنظیم شدهاست که مخاطب را
از خواندن متنی یکپارچه خسته نکند.
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 .157کاظمــی ،احســان .کالس شــهر :آموزش شــهروندی ویژه کالس اول دبســتان کتــاب کار معلم

آشــنایی با مفاهیم و رفتار شــهروندی .اصفهان :ســازمان رفاهی و تفریحی شهرداری اصفهان.1398 .
104ص .رحلی .شابک.9786001324659 :
مخاطب :معلم

کلمــات کلیدی :کتاب کار ،معلمان ،مهارت
معرفی کتاب :این کتاب کار که ویژه معلمان کالس اول ابتدایی و با موضوع «مهارتهای شــهروندی»
نوشته شده ،شامل  15مهارت است و هر مهارت نیز از  9بخش مختلف تشکیل شده است .معلم باید
با توجه به اهداف درنظر گرفتهشده برای هر فصل ،نخست به مطالعه مقدمه و اهمیت مهارت بپردازد.
ســپس ،فعالیتهای آغازین برای به چالش کشــاندن ذهن و جلب توجه فراگیران به موضوع جلســه
آموزشــی ،آورده شده اســت .پس از آن ،فراگیران با اســتفاده از بازیها ،داستان ،شعر و فعالیتهای
دیگر ،محتوای آموزشــی مربوط به آن مهارت را آموخته و تمرین میکنند .همچنین در پایان هر مهارت
کاربرگهایی را که فراگیران باید در خانه با مشــارکت والدین خود تکمیل کنند ،پیوست شده است .در
پایان نیز تمرین در خانه آورده شده است.

 .158کاظمی ،احسان .کالس شهر :آموزش شهروندی ویژه کالس اول دبستان :کتاب کار دانشآموز،

آشــنایی با مفاهیم و رفتار شــهروندی .اصفهان :ســازمان رفاهی و تفریحی شهرداری اصفهان.1398 .
86ص .رحلی .شابک.9786001324833 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم ،چهارم

کلمــات کلیدی :کتاب کار ،دانشآموزان ،مهارت

معرفی کتاب« :کالس شــهر» با هدف آموزش مفاهیم شــهروندی به دانشآموزان ســال اول ابتدایی،
پاسخ این پرسشها آشنا میشوند که شهروندی یعنی
تهیه شــده اســت .دانشآموزان در این کتاب با
ِ

چه؟ چرا باید از گلها و گیاهان مراقبت کنند؟ با پدر و مادر خود و دیگر انســانها چگونه ارتباط برقرار
کنند؟ و ....آنها پاســخ این پرســشها را با بازیهای ارائهشده در کتاب ،داســتانها ،شعر و نمایش
یــاد میگیرنــد و میتواننــد در خانه آنهــا را با پدر و مادر خــود تمرین کنند .گفتنی اســت کتاب برای
دانشاموزان کالس اول طراحی شــده اســت ،اما فعالیتها به گونهای است که میتوان تا پایه چهارم
از آن بهره گرفت.

 .159کاظمی ،احســان .کالس شــهر :آموزش شــهروندی ویژه کالس اول دبستان :کتاب کار والدین،

آشــنایی با مفاهیم و رفتار شــهروندی .اصفهان :ســازمان رفاهی و تفریحی شهرداری اصفهان.1398 .

104ص .رحلی .شابک.9786001324826 :

مخاطب :والدین

کلمــات کلیدی :کتاب کار ،والدین ،مهارت
معرفی کتاب :این کتاب ،جلد ســوم از مجموعه «کتابهای کار آموزش شهروندی» ،ویژه دانشآموزان
پایه اول دبســتان اســت .در این کتاب  15مهارت شــهروندی ،معرفی شده است .در ابتدای هر مهارت
یک فرم ارزیابی ارائه شــده اســت که والدین باید آن را پر کنند .سپس اهداف آموزشی هر مهارت بیان
آموزشی همان
و اهمیت آموختن هر مهارت توضیح داده شــده اســت .در ادامه ،مشروحی از محتوای
ِ
مهارت که فرزندتان در کالس درس آموخته و میآموزد ،بیان شــده اســت .در پایان ،بخش فعالیت و
بخش «یادداشــتهای والدین» نیز میتوانید بازخوردهای آموزشــی و
تمرین در خانه آمده اســت .در
ِ
آموزش هر مهارت را یادداشت کنید.
تجربههای کسبشده از
ِ
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 .160شــاهمحمدی ،طاهــره .ماجراهــای ثمیــن و امیــن :به من دســت نــزن! :بهداشــت روانــی و حریم
خصوصــی کودکان .تهران :ذکر24 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786222371326 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :داستان ،بیماریها ،بهداشت روانی ،سالمتی
معرفــی کتــاب :آمــوزش به کودکان گامی مهم در ارتقای ســامت فردی و بهدنبال آن ســامت اجتماعی
است .مجموعه چهارجلدی «ماجراهای ثمین و امین» ،سعی دارد نکات بهداشت فردی ،اجتماعی و روانی
را به کودکان آموزش دهد« .ثمین» و «امین» خواهر و برادری هســتند که با پرســشها و کنجکاویهای
کودکانه کمک میکنند کودکان بهطور غیرمستقیم با موضوع بهداشت روانی و عوامل رسیدن به آن آشنا
شوند.

 .161بینکــو ،هاوارد /رورند ،آنا .ماجراهای دمپنبهای .1ســارا وطنآبادی .تهران :شــرکت انتشــارات فنی
ایران130 .1399 .ص .بیاضی .شابک.9786004772440 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :داستان ،مهارت زندگی ،کودکان

معرفــی کتــاب :ایــن کتاب ،روایت داســتان خرگوش کوچکی اســت که همــواره اشــتباه میکند ،او در
مهارتهــای رفتــاری و اجتماعی دچار مشــکل اســت و در خانه ،مدرســه و در میان دوســتان رفتارهای
نادرستی دارد .در این داستان «هاوارد ُدمپنبهای» با این که میداند هر چیزی زیادیاش بد است ،اما باز
هول میزند و روحیه ورزشــکاری ندارد؛ تا این که با اتفاقاتی که رخ میدهد. ...

 .162بینکو ،هاوارد .ماجراهای دمپنبهای .2ســارا وطنآبادی ،فراز پندار .تهران :شــرکت انتشــارات فنی
ایران130 .1399 .ص .بیاضی .شابک.9786004772525 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم

کلمــات کلیدی :داستان ،مهارت زندگی ،کودکان
معرفــی کتــاب :ایــن کتاب ،روایت داســتان خرگوش کوچکی اســت که همــواره اشــتباه میکند ،او در
مهارتهــای رفتــاری و اجتماعی دچار مشــکل اســت و در خانه ،مدرســه و در میان دوســتان رفتارهای
نادرستی دارد .در این داستان «هاوارد ُدمپنبهای» ،گاهی حرف گوش نمیکند ،گاهی عصبانی میشود و
گاهی هم دروغ میگوید ،اما. ...
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 .163حســنزاده ،فرهــاد .ماجراهای شــنگل و منــگل و چنگل :طوطی روی خرپشــته .تهران :شــرکت
انتشارات فنی ایران24 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786004773669 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :داستان طنز ،مهارت زندگی ،کودکان
معرفی کتاب« :شنگل» و «منگل» و «چنگل» در خانه تنها بودند ،مامان ُبزی چندجور غذا برایشان آماده
کرده بود ،اما همین که خواستند غذا بخورند صدای زنگ درآمد ،شنگل دوید و رفت تا در را باز کند که از
پشــت آیفون تصویری متوجه شد که آقا گرگه پشت در است و. ...

 .164حســنزاده ،فرهاد .ماجراهای شــنگل و منگل و چنگل :کجا را باید ســم بزنیم؟ .تهران :شــرکت
انتشارات فنی ایران24 .1399 .ص .خشتی .شابک.9789643897437 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :داستان ،مهارت زندگی ،کودکان
معرفی کتاب :مامان ُبزی رفته بود اداره و تا عصر هم برنمیگشــت« ،شــنگل»« ،منگل» و «چنگل» در
خانه بودند که ناگهان صدای در آمد ،بچهها پشــت در رفتند تا ببیند چه کســی در میزند ،آقای پستچی

خودش را معرفی کرد ،اما ُبزیها فکر میکردند شــاید آقای پســتچی دروغ بگوید و گرگ باشــد ،باالخره
بچهها در را باز کردند و. ...

 .165حســنزاده ،فرهاد .ماجراهای شــنگل و منگل و چنــگل :گرگ بدجنس دوستداشــتنی! .تهران:
شرکت انتشارات فنی ایران24 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786004773676 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :داستان طنز ،مهارت زندگی ،کودکان
ترســناک بیرحم وحشی از خواب بیدار میشود و به خوابی که دیده
بدجنس
معرفی کتاب :گرگ ســیاه
ِ
ِ

بــود ،فکــر میکنــد .خوابش را زیر دندانهــای تیزش مزهمزه میکند و از خوشــحالی زوزه میکشــد .او
برههایی با نامهای «شــنگل» و «منگل» را خورده بود و دلش میخواست که بره سوم را هم که اسمش
«چنگل» بود ،بخورد .گرگ ســیاه بدجنس ،چشمانش را بست تا بقیه خوابش را ببیند و. ...
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 .166حســنزاده ،فرهاد .ماجراهای شــنگل و منگل و چنگل :گوریل ترسناک در راه پله .تهران :شرکت
انتشارات فنی ایران24 .1399 .ص .خشتی .شابک.9789643897420 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :مهارت زندگی ،کودکان ،داستان
ســر کار« ،شــنگل» و «منگل» و «چنــگل» در خانه تنها بودند .آقای
معرفــی کتاب :مامان ُبزی رفته بود
ِ
پشت در خانه مامان ُبزی رساند و صدای بچهها را شنید که داشتند خطونشان میکشیدند،
گرگ خود را
ِ

آقا گرگه که ترســیده و متعجب شــده بود از پلهها پایین رفت که ناگهان چشــمش به فیوز برق افتاد و
نقشهای کشید که. ...

 .167بلســاریو ،جینا .مأمور «س» و مأمور «ج» .هایده کروبی .تهران :شــرکت انتشــارات فنی ایران.
24 .1399ص .خشتی .شابک.9786004773980 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :داستان ،پیشگیری ،آموزش و یادگیری

معرفی کتاب« :ســوفی» یک مأمور مخفی اســت و یک مأموریت ایمنی مهم دارد .او مأموریت دارد که
مراقب برادر کوچکترش باشــد؛ هم در خیابان و هم در مدرســه و حتی وقتی که یک غریبه را میبیند
و ....شــما با مطالعه این کتاب ،میآموزید که چگونه مراقب خودتان در شرایط مختلف باشید.

 .168حیدری ابهری ،غالمرضا .من بلبلم .قم :جمال24 .1399 .ص .وزیری .شابک.9789642021994 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم ،سوم

کلمــات کلیدی :عرفان ،خداشناسی ،ادبیات فارسی ،شعر
معرفی کتاب :یکی از ویژگیهای ادبیات عرفانی ،دعوت به نیکی با الهام از آفریدههای خداســت .کتاب
«من بلبلم» ،تجربهای در انتقال ســخنان عارفانه به کودکان اســت .نویسنده با بهرهمندی از پدیدههای
طبیعــی به کــودکان میآموزد که هر کــدام از آن پدیدهها چه فایدهای برای بشــر دارد .الزم به یادآوری
اســت این کتاب به دو زبان فارســی و آذری منتشرشــده تا بیش از پیش همبســتگی اقوام ایرانی را به
نمایش بگذارد.
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 .169برشــتاین ،جــان .مهارتهــای اجتماعی :بگو نــه! (مهارتهــای نهگفتن) .جــواد کریمی .تهران:
شرکت انتشارات فنی ایران32 .1399 .ص .وزیری .شابک.9786004772853 :
مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :کودکان و نوجوانان ،تصمیمگیری ،مهارتهای اجتماعی
معرفی کتاب« :نه» گفتن به یک دوســت همیشــه کار سختی است؛ همه ما از اینکه دوستانمان را از
دســت بدهیم و تنها شویم میترسیم .بودن در جمع دوســتان بیشتر اوقات ،خوب و خوشایند است.

اما گاهی ممکن است همین دوستان از ما کاری بخواهند که حس بدی در ما ایجاد کند .در این مواقع
کار درســت چیست؟ چطور باید به آنها «نه» بگوییم که دوستیمان خراب نشود؟ پاسخ به این سؤال
در این کتاب است.

 .170الیمنتی ،فردریک /تدســکو،آن .مهربانیهای دروغکی .هایده کروبی .تهران :شــرکت انتشــارات
فنی ایران48 .1399 .ص .خشتی کوچک .شابک.9786004773478 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :اول ،دوم

کلمــات کلیدی :داستان ،کودکان ،مهارت زندگی
معرفی کتاب :یک روز «کتی» َدم در مهدکودک منتظر مادرش بود که ســروکله مردی پیدا میشــود و
میگوید که میتواند کتی را به خانه برساند .او آدم مهربانی به نظر میآید ،ولی همان موقع مادرش از
راه میرســد و آن مرد بهسرعت دور میشود .آن شب پدر و مادر کتی داستانی برایش خواندند و یادش
دادنــد کــه وقتی یــک آدم غریبه را میبیند باید چــه کاری انجام دهد .با مطالعه این کتاب ،شــما هم
متوجه میشــوید که موقع روبهروشدن با غریبهها چه کاری انجام دهید.

نثر ادبی و خاطره
 .171جابری ،محمدعلی .عمو قاســم .قم :کتابک48 .1399 .ص .وزیری .شابک.9786226745703 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :داستانهای فارسی ،داستانهای کوتاه ،جنگ

معرفی کتاب :کتاب حاضر مجموعهای از بیست قطعه یا حکایت از زندگی سردار «سلیمانی» است .در
پایان هر قطعه یا حکایت ،نویســنده تکالیف و تمرینهایی آورده اســت و کودکان را به نوشتن تعهد و
یادداشتی مربوط به آن قطعه یا حکایت ترغیب میکند .حکایتها برشی ساده از زندگی سردار هستند
که از نظر نویســنده میتوانند الگویی برای کودکان و نوجوانان باشد.
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هدیه های آسمان
 .172بغالنی ،محســن .پدربزرگ من .تهران :موسســه فرهنگی هنری قدر والیت16 .1399 .ص .خشتی.
شابک.9789644956430 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :داستان ،تاریخ معاصر ،مفاخر ایران

معرفــی کتــاب :یکــی از راههای شــناخت دوره پهلوی اول ،تقابل شــخصیت مبارز ،مردمی ،پاکدســت و
مجتهد؛ یعنی «آیتهللا سیدحســن طباطبایی زواره» ،مشــهور به «مدرس» با رضاشاه و چرایی این تقابل
اســت که نویسنده در این کتاب به آن پرداخته است.

 .173حیدری ابهری ،غالمرضا .تکههای طال 365 :حکایت دینی کوتاه .قم :جامعة القرآن الکریم.1399 .
180ص .رحلی .شابک.9786003582354 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :داستان کودک ،داستان های اخالقی ،ادبیات دینی
معرفی کتاب :کتاب پیش رو شامل  365حکایت دینی کوتاه ،انتخاب و بازنویسی شده بر مبنای احادیث
اســامی و برای گروه سنی کودک و نوجوان است.جذابیت موضوعی ،آموزنده بودن ،کوتاه بودن و استناد
به منابع معتبر همراه با تصویرســازیهای رنگی از ویژگیهای این اثر اســت .برای اســتفاده بهتر ،فهرست
کتاب به  12بخش بر اســاس ماههای سال از فروردین تا اســفند تقسیمبندی شده است .از اهداف چاپ
این کتاب میتوان به آشــناکردن مخاطب با معارف دینی اشاره کرد.

 .174برقعی ،ســیدهزهرا .خبر بزرگ .تهران :سروش44 .1399 .ص .رحلی .شابک.9789641217909 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :داستان کوتاه ،امامان ،غدیر خم

معرفــی کتــاب :ایــن کتاب دربردارنده داســتانهای کوتاهی درباره امامت حضرت علــی (ع) و رویدادهای
مرتبط با آن اســت که با عنوانهای «کوچکترین شــاهد»« ،یادم باشد»« ،یک کاسه آب» و ،...ارائه شده
است .داستان «یادگار پیامبر» ،روایت سحاب پیامبر (ص) است که ایشان آن را از روی سر خود برداشته و
به علی (ع) هدیه میکنند و ....الزم به یادآوری اســت ،منبع داستانهای روایتشده در پایان هر داستان
آمده است.
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 .175مهاجرانی ،ســیدمحمد .داســتانوارههای احــکام برای بچههــا :آمادگی برای نماز /انــواع نماز/

چطوروضوبگیریــم؟و ...تهران :قدیانی  .1399.وزیری شابک. :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،داستان ،احکام اسالمی ،نماز
معرفــی کتــاب :نویســنده در مجموعــه ده جلــدی «داســتانوارههای احــکام برای بچههــا» بهصورت
داســتانواره و گفتوگو ،آموزهها و احکام نماز و وضو را با زبان کودکانه به مخاطب منتقل میکند.

 .176ســیدطاهرالدینی ،زهراســادات .رضــا و جعبــه مدادرنگــی .تهران :موسســه فرهنگی هنری قدر
والیت24 .1398 .ص .خشتی .شابک.9789644955891 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :ادبیات کودکان ،داستان ،خالقیت

معرفی کتاب :این داســتان ،گستره دید کودکان را افزایش داده و به آنان میآموزد تا نگاهی دقیقتر و
ظریفتر به دنیای اطراف خود داشــته باشــند .یکی از مشکالت کودکان هنگام نقاشی کشیدن ،نیافتن
موضوع جدید و جذاب برای کشــیدن اســت .نویسنده در این کتاب با طرحی خالقانه ،سعی بر حل این
مشــکل داشــته اســت .وقتی کودکان بیاموزند که به تعداد همه لحظات زندگی موضوع برای نقاشــی
کشــیدن وجود دارد ،در یافتن موضوع ســردرگم نشــده و میتوانند تمام احساســات خود را به شــکل
نقاشــی بیان کنند .همچنین موارد تربیتی این داستان داخل گیومه «" »"...ذکر شدهاند.

 .177مالمحمدی ،مجید .ســردار ســلیمانی مهربان .قم :بهار دلها12 .1399 .ص .خشــتی .شــابک:
.9786004920797

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :داستانهای فارسی ،شهیدان ،رنگآمیزی
معرفی کتاب :این کتاب با موضوع زندگینامه ســردار شــهید «حاج قاســم سلیمانی» برای کودکان رده
ســنی «ج» مناســب اســت که در قالب متونی کوتاه همراه با تصویرســازیهای خطی برای رنگآمیزی
کودکان ،جمعآوری شــده است .نویســنده در هر متن به معرفی ابعاد شخصیتی شهید و سیره زندگی
ایشان ،میپردازد.
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 .178رســولیان ،بنفشه .ســفری که پرماجرا شد .اصفهان :مهرســتان168 .1399 .ص .رقعی .شابک:
.9786008441830

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم

کلمات کلیدی :ادبیات کودک و نوجوان ،داســتانهای مذهبی ،غدیر خم
معرفی کتاب :کتاب «سفری که پرماجرا شد» ،داستانی جذاب و شیرین با لحنی طنزآلود از چند کودک
در زمــان پیامبــر (ص) را روایــت میکند که در آخرین ســفر حج ،همراه پیامبر و مردم مدینه ،شــاهد
ماجراهای جذاب این سفر و واقعه غدیرخم هستند .ماجرای کتاب از زبان پسری بهنام «هانی» روایت
میشــود که همراه پدرش راهی ســفر مکه شده است و ....تصاویر کتاب نیز بهگونهای طراحی شدهاند
که مخاطب کودک بتواند با شــخصیتهای داستان همزادپنداری کند.

 .179حیــدری ابهــری ،غالمرضا .قصههای طاهــا .قم :جامعة القرآن الکریم36 .1398 .ص .خشــتی.
شابک.9786003582057 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :سوم ،چهارم ،پنجم

کلمــات کلیدی :داستان کودک ،کتابهای مذهبی

معرفــی کتــاب :این کتاب مجموعهای اســت از پانزده حکایت اخالقی که نکات ارزشــمند مذهبی را به
کودکان میآموزد .در دل هر قصه حکایتی از معصومین نیز روایت شــده اســت .قصهها با تصویر ارائه
شدهاند تا مخاطب کودک را جذب کنند.

 .180دیآبادی ،جواد .کتابهای آموزشی مهدویت :راز پنهان سفرهای کاکلی .قم :اندیشه و فرهنگ
جاویدان136 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786226052221 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :ششم ،نهم

کلمــات کلیدی :داستان کودک ،داستانهای مذهبی ،مهدویت
معرفی کتاب :نویســنده در این کتاب با چیدمانی هوشــمندانه جهت آمــوزش مبانی مهدویت با بیان
داســتانهایی از قــرآن کریــم و نیز آخرین پیامبر خدا و جانشــینان بر حقش ،از دوســتی یک کبوتر با
چاه اســتفاده ادبی کرده و کودکان را با شــیوهای جذاب و شــنیدنی با اهمیت رهبری ،آشــنا میسازد.
«اولین اتفاق»« ،اولین آشــنایی»« ،بزرگترین طوفان» ،و «اولین بتشــکن تاریــخ» ،برخی از عناوین
داســتانهای کتاب است که برای کودکان و نوجوانان  9تا  14سال ،تهیه شده است.

65

 .181پوروهاب ،محمود .مجموعه داستانهای مذهبی نوجوان :بوی سکههای نو .تهران :بهنشر.1399 .
48ص .وزیری .شابک.9789640214008 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :امامان ،داستانهای مذهبی ،کودکان و نوجوانان
معرفی کتاب :کتاب «بوی ســکههای نو» ،داســتانی از تدبیر و راهگشایی امام محمد باقر (ع) است .این
داســتان در دوره والیت امام باقر (ع) اتفاق میافتد .خلیفه وقت برای اداره امور ،ســکهها را از روم تهیه
میکرد ،اما رومیها مردم و حکومت را به اَشــکال مختلف تحت فشــار قرار میدادند تا سکهها را باز پس
بگیرند .مردم نمیخواســتند این فشــار را تحمل کنند .درنهایت مردم با کمک امام ،نخســتین سکههای
اســامی را منقوش به شعار توحید و نام مبارک محمد(ص) ضرب میکنند.

 .182وقــت نمــاز ،واقعیــت افــزوده .قــم :جامعــة القــرآن الکریــم48 .1398 .ص .شــکلی .شــابک:
.9786003582088

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم ،سوم

کلمات کلیدی :آموزش انفرادی ،نماز

معرفی کتاب :در این کتاب با اســتفاده از واقعیت افزوده ،آشنایی با وقت نماز و انجام دادن آن آموزش
داده میشــود .به این ترتیب کارهای واجب و حرام نیز به کودکان مکلف گفته میشــود .نمازهای روزانه،
وضــو و مراحــل آن ،تیمم ،اذان و اقامه و در ادامه نیت و تکبیرهاالحرام ،قرائت و رکوع و ســجود از دیگر
بخشهای این کتاب اســت .با دانلود نرم افزار معرفی شــده در این اثر ،برنامه باز شده و موارد درج شده
به شکل سه بعدی نمایش داده خواهند شد.

 .183شــجاعی ،ســیدمهدی .یکی بود ...یکی نبود .تهران :کتاب نیستان48 .1399 .ص .رحلی .شابک:
.9786222087852

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :پنجم ،ششم

کلمات کلیدی :ادبیات فارســی ،داستانهای تاریخی ،کودکان و نوجوانان
معرفی کتاب :نویســنده این کتاب را با هدف بازخوانی فرازهایی از تاریخ صدر اســام و زندگی «شــریک
ابن عبدهللا نخعی» ،تألیف کرده اســت .سرنوشــت عبرتآموز شریک ،داستانی است که در زمان خالفت
«مهدی» از خلفای عباســی شکل میگیرد .شریک ،زاهدی اســت گوشهنشین و مورد اعتنا و اقبال مردم

که درنهایت با وسوسه خلیفه و دریافت مال و لقمه حرام از سوی خلیفه ،مبدل به یکی از ُعمّ ال او شده
و دینش را به دنیا میفروشــد .الزم به یادآوری اســت ،نویسنده ،این داستان را در قالب روایتی ساده و با
تصویرســازیهای متنی قابل فهم و آشکار برای مخاطب خود بازگو کرده است.
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هنر-خطاطی
 .184نژادفرد لرســتانی ،اســماعیل .آموزش ســریع خــط تحریری .تهران :کتــاب برتر112 .1399 .ص.
وزیری .شابک.9786229623701 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :خط نستعلیق ،خوشنویسی ،راهنمای آموزشی
معرفی کتاب :هنر خوشنویسی همانند دیگر هنرها یک فضیلت و برتری است و داشتن خط خوب نزد
مردم قابل احترام است .خط تحریری از انواع خط و خط مربوط به نوشتار است که با خودکار یا مداد
انجام میشــود .در این کتاب ،مرحلهبهمرحله با نحوه درستنویسی خط تحریری ،آشنا میشوید .این
کتاب ،امکان تمرین درستنویســی و زیبانویسی را برای مخاطب فراهم میکند.

 .185رحیــمداد ،زهــرا .سرمشــق طالیی  :2آمــوزش گامبهگام خط تحریری دوم دبســتان .مشــهد:
ضریح آفتاب96 .1399 .ص .وزیری .شابک.9786004764391 :
مخاطب :دانشآموز پایه تحصیلی :دوم

کلمــات کلیدی :هنر ،خط ،خوشنویسی ،آموزش و یادگیری
معرفــی کتــاب :ایــن کتاب آموزش گامبهگام خط تحریری براســاس محتوای کتاب فارســی پایه دوم
دبســتان اســت .در این کتاب ،دانشآموزان با خوشنویســی آشنا میشــوند .اجرای صحیح حروف و
اتصاالت مطابق با قواعد و اصول خط نســتعلیق نسبت به خط زمینه ،هدف اصلی کتاب است .بدین
منظور ،تمرینها و تصاویر متنوع جهت یادگیری ،آرامش ،اســتراحت مغز و تقویت هوش و حافظه،
ارائه شده است.

هنر-كاردستی
 .186بابایــی ،فرزانــه .عروســکهای فرزانه بابایی :پشــرهها .تهران :کانون پــرورش فکری کودکان و
نوجوانان36 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786000107390 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،کاردستی ،عروسکسازی
معرفی کتاب :کتاب «پشرهها» ،مجموعهای از آموزش کاردستی به کودکان است .کودک در این کتاب
یاد میگیرد که با اســتفاده از باقیمانده گیاهان ،میوهها و ســبزیجات برای خودش موجودات جالبی
بسازد .کتابهای کاردستی به رشد خالقیت کودکان کمک میکنند.
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 .187بابایــی ،فرزانه .عروســکهای فرزانــه بابایی :جناب ســفال .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان36 .1399 .ص .خشتی .شابک.9786000107383 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :راهنمای آموزشی ،عروسکسازی ،کاردستی
معرفی کتاب :این کتاب به دانش آموزان یاد میدهد که با ظرفهای سفالی و تکههای نخ عروسکهای
زیبا بسازند .کتاب «جناب سفال» ،تخیل و نوآوری را تقویت کرده و آنان را خالق میکند .بچهها میتوانند
پس از ســاخت عروسکهایشان نمایش اجرا کنند و یا به قصهگویی بپردازند.

 .188شــوایک ،ســوزان .کارگاه هنر ســهبعدی برای کودکان 22( :کاردســتی هیجانانگیز در قالب آثار

حجمی و نقاشــیهای ترکیبی) .جمال اکرمی ،مینا مانیقلم .تهران :شــرکت انتشارات ویژه نشر.1399 .
144ص .خشتی .شابک.9786009987450 :

مخاطــب :دانشآموز پایه تحصیلی :چهارم ،پنجم ،ششم

کلمــات کلیدی :هنر ،نقاشی ،کاردستی

معرفــی کتــاب :این کتاب دربرگیرنده 32فعالیت هنری روی کاغذ ،ســفال ،پارچه ،مجســمه و جواهرات
تزیینــی اســت .هر فعالیت کتــاب از اثر هنری یک هنرمند یــا یک آیین فرهنگی الهام گرفته که نشــان
میدهد چگونه میتوان به سلیقههای گوناگون در خلق اثر پاسخ داد .این کتاب برای الهام بخشیدن به
پــدر و مادرها ،نوجوانان ،کودکان فعال در خانه ،مربیان هنر ،گروههای پیشــاهنگی ،گروههای مذهبی،

انجمنهای فعال در امور کودکان ،پیشدبستانیها و کودکستانیهای خالق در زمینه هنرهای سه ُبعدی،

مناسب و کاربردی است.
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